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Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur framgångsrika CSR-användande 

företag verksamma i Sverige har utformat CSR-arbetet. Utifrån denna information ska 

ett ramverk skapas innehållande styrverktyg och styrtekniker för att underlätta företags 

arbete med att styra CSR-insatser. 

Metod: Studien bygger på fem intervjustudier som är genomförda på fem 

framgångsrika företag verksamma i Sverige. Den teoretiska referensramen är framtagen 

genom akademiska tidsskrifter och böcker. Den empiriska datan är insamlad genom 

semi-strukturerade intervjuer genomförda på plats och genom telefon.  

Slutsats och rekommendationer: Resultatet av denna studie visar att den främsta 

anledningen för de undersökta företagen att arbeta med Corporate Social Responsibility 

bygger på ekonomiska fördelar. Intressentstyrning är den främsta faktorn för att lyckas 

med arbetet med Corporate Social Responsibility. Det framtagna ramverket innehåller 

styrverktyg och styrtekniker lämpliga för företag vid beslutsfattning, styrning och 

utvärdering relaterat till Corporate Social Responsibility.   
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Purpose: The purpose of this study is to analyze how companies, successful in 

Corporate Social Responsibility in Sweden, have designed this work. From this 

information a framework will be created that contains management tools and 

techniques, in order to simplify other companies’ work and management of Corporate 

Social Responsibility.  

Methodology: We have conducted an interview study that includes five successful 

companies in Corporate Sociale Responsibiliy. The theories in this study were compiled 

through books and academic journals. The empirical data has primarily been collected 

through semi-structured interviews and telephone interviews.  

Conclusions and recommendation: The findings suggest that the main reason for the 

researched companies to engage in Corporate Social Responsibility is economic 

enhancement. The management of stakeholders is the main key to achieve this goal. The 

framework contains tools and techniques suitable for companies’ decision making, 

operations management and adaptation of activities related to Corporate Social 

Responsibility.     
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1. Inledning 
 

I samband med CSRs ökande uppmärksamhet och användning i företag strävar denna 

studie mot att öka kunskapen om hur framgångsrika CSR-användande företag har 

utformat sitt CSR-arbete. Med ökad kunskap är det möjligt att förenkla det framtida 

CSR-arbetet i företag och underlätta framtida forskning inom CSR för att uppnå 

positiva effekter i såväl företaget som samhället som helhet. Inledningen presenterar 

komplexiteten kopplat till CSR, ämnets historiska utveckling och vikten av en ökad 

förståelse för interna processer kopplat till CSR.  

 

Den ökade uppmärksamheten kring Corporate Social Responsibility (CSR), som 

handlar om hur företag tar ansvar för sin påverkan på samhället (Bhattacharya & Sen, 

2004), har resulterat i att företag har fått utstå påtryckningar kring deras arbete kopplat 

till CSR (Adams & McNicholas, 2007). Upprepade miljöskandaler, ekonomiska kriser 

och företagsskandaler har tillsammans bidragit till denna utveckling (Buchholtz & 

Carroll, 2008). Historiskt började CSR uppmärksammas under 50-talet i samband med 

ökad företagstillväxt, expandering och globalisering. Dessa faktorer ökade samhällets 

uppmärksamhet på hur företag påverkar samhällets resurser (Bowen, 1953). 

Tillsammans med den teknologiska utvecklingen och växande företag bidrog till ett 

förändrat fokus på företagsverksamhet. Den ökade uppmärksamheten på företagens 

påverkan på samhället resulterade i en ökad samhällsmedvetenhet, vilket påverkade 

företag att anpassa sin verksamhet i linje med detta. Verksamhetsanpassningen 

initierade utvecklingen av CSR som ursprungligen fokuserade på medarbetares 

välmående och samhällsförbättrande åtgärder ur ett filantropiskt perspektiv (Banerjee, 

2007). CSR-insatserna distanserades dock från den övriga verksamheten och 

sammanlänkas således inte med företagens övriga verksamhet (ibid). Insatserna sågs 

därför som förpliktelser snarare än möjligheter att förbättra företagens 

konkurrenssituation (ibid). Under 70-talet växte kritiken kring CSR och fokus låg 

främst på att tillfredsställa ekonomiska intressenter. Kritikerna förespråkade att företags 

enda uppgift var att maximera vinster till ägarna och inte fokusera på aktiviteter som 

hämmar detta (Friedman, 1970). De menade då att CSR endast ska genomföras om det 

bidrar till vinster och tillväxt i företagen. 

 

Under 80-talet skiftade synsättet och samhällsproblem kom istället att ses som 

ekonomiska möjligheter att förbättra samhällets förmögenhet genom ökad produktivitet, 
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humankapital och löner (Drucker, 1984). Detta synsätt har lagt grunden för ett integrerat 

förhållningssätt mellan CSR och övrig företagsverksamhet. Det innebär att CSR-

strategin sammankopplas med verksamhetsstrategin för att de inte ska motverka 

varandra. Integrationsförespråkande synsätt har sedan utvecklats för att dels inbegripa 

företagens ansvarstagande gentemot samhällets förväntningar och dels bevara en 

effektiv och vinstdrivande verksamhet (Cannon, 1992). Under 2000-talet bevarades det 

integrerade synsättet mellan CSR och företagsverksamhet, men styrdes mot att åtgärder 

skulle gynna företagets intressenter vilka ansågs vara både samhälle och miljö 

(Hopkins, 2003). Företag har idag insett att ett aktivt CSR-arbete kan skapa 

konkurrensfördelar (Porter & Kramer 2006; Roman et. al., 1999; Peloza, 2009).  

 

Arbetet med CSR försvåras dock av att det saknas en allmänt accepterad definition av 

CSR-begreppet (Dahlsrud, 2008). Begreppet har utvecklats och förändrats över tiden. 

Exempelvis har det diskuterats vilka och antalet dimensioner som ska finnas med och 

fokuseras på. Det finns dock fem dimensioner som återkommande presenteras i de 

vanligast refererade CSR-definitionerna (ibid). Dessa dimensioner är miljödimensionen, 

sociala dimensionen, ekonomiska dimensionen, intressentdimensionen och volontära 

dimensionen (ibid). Samtliga fem dimensioner inkluderas även i den vanligast 

refererade definitionen av CSR som är Commission of the European Communities 

(2001) (ibid). CSR-arbetet i företag handlar då om hur företagen arbetar för att ta ansvar 

för sin påverkan på samhället ur ett miljömässigt-, socialt-, ekonomiskt-, intressent- 

samt volontärt perspektiv. Det finns ett antal ramverk för att underlätta företags 

redovisningsarbete av CSR, det främsta av dessa är Global Reporting Initiative (GRI) 

(Brown et.al., 2009). GRI innehåller bland annat en uppsättning riktlinjer kopplat till 

redovisningsvägledning och standardupplysningar (resultatindikatorer) för att underlätta 

upprättandet av hållbarhetsrapporter i företag (FAR, 2015). Däremot krävs det en större 

förståelse för de interna processerna kopplat till CSR och hur dessa sammanlänkas med 

företags övergripande verksamhetsprocess för att långsiktigt skapa värde för företaget 

(Arjaliès & Mundy, 2013). 
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1.1 Problemdiskussion 

 

CSR är ett komplext ämne som inkluderar många olika perspektiv, ämnesområden och 

ideologiska ståndpunkter som förändras över tiden (Sheehy, 2014). Beroende på vilka 

åsikter samhället i sin helhet representerar och konstellationer av människor i olika 

sammanhang uppfattas CSR olika i olika kontexter (ibid). På grund av detta har företag 

olika syn på CSRs innebörd samtidigt som företagens intressenter har olika 

uppfattningar. Intressenter påverkar företags legitimitet och makt i samhället och utgör 

en del av den externa påverkan på företags CSR-strategi (Lee, 2011). Det är därför 

viktigt att företag kommunicerar med sina intressenter i syfte att lokalisera vilka CSR-

aktiviteter som dessa anser viktiga (Pedersen, 2006). Däremot är det osannolikt att 

företag tar hänsyn till samtliga intressenter eftersom det är både tidskrävande och 

kostsamt vilket resulterar i ett urval av aktiviteter (ibid). Vilka CSR-aktiviteter 

företagen väljer att genomföra kommer att påverka företagets relation med 

intressenterna och därmed också legitimiteten. Legitimiteten, som kan ses som en social 

konstruktion där handlingar hos utövaren överensstämmer eller antas överensstämma 

med normer och värderingar i samhället (Suchman 1995). Företagen, eller 

handlingsutövaren har en egen tolkning och uppfattning om intressenters förväntningar, 

vilket också påverkar valet av CSR-aktiviteter (Deegan & Unerman, 2011). I de fall 

feltolkningar uppstår, vilket innebär att tolkningen inte överensstämmer med utvalda 

intressenters intressen, kan detta påverka företagets legitimitet negativt (ibid). För att 

lyckas maximera utkomsten av CSR-aktiviteterna krävs det att dessa insatser anpassas 

efter den övriga verksamheten med en strävan att varje insats ska skapa värde för både 

samhället och företaget (Porter & Kramer, 2006). Detta underlättas genom att företagen 

använder en CSR-strategi (ibid). En CSR-strategi ska utgå från verksamhetsstrategin för 

att underlätta identifieringen av relationen mellan företag och samhälle (ibid). Detta för 

att utveckla ett antal CSR-aktiviteter som påverkar både företag och samhälle positivt 

och därmed bidrar till företags legitimitet. Även om företaget lyckas identifiera 

relationen mellan företag och samhälle och därigenom initialt välja rätt aktiviteter, 

kvarstår problematiken kring att intressenters normer och värderingar förändras, vilket 

innebär att de aktiviteter som anses legitima kommer att förändras i takt med att 

normerna och värderingarna utvecklas (Kronstam, 2002; Alvesson, 2009).  
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Bristen på konsensus kring CSR gör ämnet komplext och svårförståeligt (Sheehy, 

2014). En parallell kan dras till affärsredovisning där det finns tydliga normer och lagar 

i form av bokföringslagen som reglerar vilka som är bokföringsskyldiga och hur detta 

arbete ska genomföras (Riksdagen, 2015). Någon motsvarighet finns inte för CSR, men 

för att underlätta för företag finns ett antal ramverk för att underlätta företags 

redovisningsarbete av CSR, det främsta av dessa är Global Reporting Initiative (GRI) 

(Brown et.al., 2009). GRI innehåller bland annat en uppsättning riktlinjer kopplat till 

redovisningsvägledning och standardupplysningar (resultatindikatorer) för att underlätta 

upprättandet av hållbarhetsrapporter i företag (FAR, 2015). Däremot saknas en större 

förståelse för de interna processerna kopplat till CSR och hur dessa sammanlänkas med 

företags övergripande verksamhetsprocess för att långsiktigt skapa värde för företaget 

(Arjaliès & Mundy, 2013). Denna brist på tydliga riktlinjer över hur detta arbete ska 

upprättas och genomföras kopplas till att företags CSR-arbete är frivilligt (Regeringen, 

2015). Det innebär att företag i hög grad själva utformar sitt CSR-arbete. Detta arbete 

försvåras av att CSR förändrats över tiden, vilket i sin tur innebär att företag måste 

anpassa sitt CSR-arbete i takt med dessa förändringar.  

 

I företag kan införandet av CSR och förändringar av befintligt CSR-arbete göras inom 

ramen för verksamhetsstyrning (Simons, 1995). Verksamhetsstyrning kan genomföras 

via ekonomistyrsystem som bidrar med information till beslutsfattare (Anthony et. al., 

2014). Det är viktigt att även arbetet med CSR inkluderas i ett sådant styrsystem. Det 

innebär att beslutsfattare får förutsättningar att nås av rätt information och utifrån det 

kan fatta lämpliga beslut utifrån företagets egna möjligheter och risker gällande CSR 

(Bartolomeo et. al., 2000; Schaltegger & Burritt, 2010). Vidare spelar 

ekonomistyrsystem en viktig roll för att säkerställa att CSR inkluderas i 

verksamhetsstrategin (Adams & McNicholas, 2007; Gond et. al., 2012). Det finns dock 

inget enhetligt ekonomistyrsystem som är applicerbart på alla typer av företag, eftersom 

varje system måste anpassas efter företagens unika kontexter (Otley, 1999). Otley 

(1999) har därför skapat ett ramverk som kan användas av alla typer av företag i syfte 

att utveckla eller anpassa företags ekonomistyrsystem kopplat till deras specifika 

kontexter. Detta innebär att ramverket också kan användas för att analysera företags 

nuvarande ekonomistyrsystem. Ramverket bygger på ett antal generella frågor som inte 

är kontextspecifika, däremot blir svaren kontextspecifika vilka senare ligger till grund 

för analys (ibid). Problematiken uppstår dock när Otleys (1999) ramverk ska appliceras 
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av företag inom CSR-frågor. Detta eftersom ekonomistyrsystem är uppbyggda av 

verktyg och tekniker som interagerar med processer och strukturer i företag (Anthony 

et. al., 2014), vilket ramverket saknar. Detta hade underlättat vid styrning av ett 

komplext och svårförståeligt ämne som CSR (Sheehy, 2014). Vissa verktyg och 

tekniker kommer förmodligen vara företagsspecifika, men genom att utveckla ett mer 

detaljerat ramverk innehållande styrverktyg och styrtekniker utifrån framgångsrika 

svenska företags CSR-arbete och Otleys (1999) befintliga ramverk, kan utformningen 

av företags styrning av CSR-aktiviteter underlättas.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur kan ett ramverk utformas för att underlätta företags styrning av CSR-arbete? 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur framgångsrika CSR-användande företag 

verksamma i Sverige har utformat CSR-arbetet. Utifrån denna information ska ett 

ramverk skapas innehållande styrverktyg och styrtekniker för att underlätta företags 

arbete med att styra CSR-insatser. 

 

1.4 Teoretisk och praktisk relevans  

Existerande litteratur inom området belyser främst relationen mellan CSR-strategi och 

övergripande verksamhetsstrategi och att dessa ska integreras sinsemellan. Exempel på 

detta är Jhunjhunwala (2014) som belyser vikten av att använda ett ramverk för att 

integrera dessa strategier. Exempel på övriga forskare som presenterat litteratur om 

strategiutformning för CSR-arbete är Porter och Kramer (2006) och Trapp (2014). Vad 

gäller styrning av CSR-arbete är utbudet bristfälligt. Utifrån kartläggning inom området 

belyser endast ett fåtal artiklar styrning av CSR och dessa lyfter inte tydliga 

handlingsalternativ i form av underlättande styrtekniker och styrverktyg inom CSR och 

inte heller hur styrning kan genomföras löpande i verksamheten. Forskare som 

behandlar styrning av CSR är Arjaliès och Mundy (2013), men de undersöker 

kopplingen mellan ekonomistyrsystem och CSR-aktiviteter.  Artikeln belyser att 

ekonomistyrsystem har en förmåga att bidra till samhället genom aktiviteter som 

uppmuntrar innovation, kommunikation, rapportering och identifiering av hot och 
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möjligheter. I övrigt lyfter artikeln hur företag designar, implementerar och kontrollerar 

CSR-strategier. Dessvärre saknas tydlig vägledning hur detta styrningsarbete rent 

praktiskt kan underlättas. Det teoretiska bidraget i denna studie kommer därför sträva 

efter att överbrygga det litterära gapet inom området genom att utveckla ett ramverk för 

styrning av CSR, som är applicerbart för företag i Sverige, med tydliga styrverktyg och 

styrtekniker inom CSRs fem dimensioner.  Målet med ramverket är utöver utfyllnad av 

detta litterära gap att det praktiskt ska underlätta CSR-arbetet för företag i Sverige både 

vid implementeringsfasen och vid styrning av det fortlöpande arbetet med CSR. Studien 

ska därmed bidra med ett ramverk innehållande förslag på styrtekniker och styrverktyg 

som ska kunna användas av alla företag, oavsett verksamhetsinriktning. Tanken är att 

ramverket genom dessa underlättande verktyg och tekniker ska spara tid för företag vid 

utformning av deras styrning av CSR.  
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1.5 Disposition 

 

 

 

Detta kapitel beskriver och motiverar denna uppsats val av 

metod och val av undersökta företag. Kapitlet diskuterar 

den metodologiska ansatsen utifrån kvalitetsmåtten validitet 

och reliabilitet samt hur etiska aspekter har tagits i 

beaktande vid insamling av data.  

 

 

Kapitlet presenterar valda teorier uppdelat på två 

huvudområden (CSR och styrning). Kapitlet avslutas med 

en konceptuell modell uppbyggd utifrån denna teoretiska 

referensram för att tillsammans med empiri och teori senare 

ligga till grund för kommande analys.  
 

 

Kapitlet behandlar den insamlade empirin från dels primära 

och sekundära källor. Varje företag presenteras enskilt och 

indelningen bygger på den teoretiska referensramen kopplat 

till CSR. Presentationen av empiri avslutas med en 

sammanfattande tabell uppbyggd utifrån den konceptuella 

modellen där samtliga företag presenteras.    
 

 

Analysen av empirin utgår från den konceptuella modellen. 

I analysen jämförs de undersökta företagen för att finna 

likheter och skillnader i deras arbete med och styrning av 

CSR. Slutligen presenteras ramverket, dvs. studiens resultat.                                          
 

 

Denna del beskriver ramverkets teoretiska och praktiska 

bidrag. 

 
 

 

 

 

 

  

Kapitel 2 

Tillvägagångssätt 

Kapitel 3 

Teori 

Kapitel 4 
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2. Tillvägagångssätt 
 

Avsnittet beskriver studiens metodologiska tillvägagångssätt i syfte att kunna återskapa 

studien och motivera studiens genomförande.  

 

Syftet med denna studie är att generera kunskap om hur framgångsrika företag i Sverige 

har utformat sitt CSR-arbete och utifrån denna information skapa ett ramverk, 

innehållande styrverktyg och styrtekniker för att underlätta företags arbete med att styra 

CSR-insatser. För att uppfylla detta syfte har intervjustudier tillämpats på fyra 

branschledande företag och ett framgångsrikt företag inom CSR. Insamlad information 

berör företagens arbete med och styrning av CSR. Den teoretiska referensramen 

kategoriserades innan intervjuerna för att utgöra stommen bakom utformningen av 

intervjuguiden. Information från fallföretagen har insamlats via semistrukturerade 

intervjuer med en ledande person med god insyn i respektive företags CSR-arbete. 

Dessa intervjuer har även kompletterats med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

personal på operationell nivå i fyra av de fem undersökta företagen. Utöver intervjuer 

insamlades empirisk information i form av skriftligt material från företagen. Vid 

uppkomsten av nya kategorier i det empiriska materialet kompletterades detta i den 

teoretiska referensramen. All empirisk information sorterades i kategorier för att utgöra 

utgångspunkten för analys av empirisk data.  

 

2.1 Intervjustudie 

 

För att kartlägga hur företagen styr sitt CSR-arbete krävdes en forskningsansats som tog 

hänsyn till specifika förutsättningar inom varje enskilt företag. Detta eftersom CSR-

arbetet anpassats efter varje företags unika verksamhetsförutsättningar samtidigt som 

det anpassats efter externa intressentgrupper i samhället som har olika krav på olika 

verksamheter. För att kunna urskilja liknande mönster mellan företagen i deras val av 

styrtekniker och styrverktyg och skapa ett ramverk krävdes därför en forskningsansats 

som fångade bakomliggande faktorer till valen. Genom att fånga dessa bakomliggande 

faktorer kunde kontextspecifika och icke kontextspecifika förutsättningar som haft en 

inverkan på valet av styrtekniker och styrverktyg urskiljas och då lättare hitta 

gemensamma nämnare mellan företagen. För att beröra och förstå innebörden av 
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företags situationsanpassade val krävdes en forskningsansats som på djupet studerade 

företagens CSR-arbete. Studien har därför valt att genomföra fem stycken 

intervjustudier (en på respektive företag). En intervjustudie har valts för att intervjuer 

möjliggör att fånga in kunskap andra människor besitter och hur de tolkar sin omvärld 

(Merriam, 1994). Detta har fått en inverkan på uppsatsen eftersom varje intervju har 

varit tidskrävande vad gäller planering och koordinering vilket resulterat i att färre 

företag kunnat studeras. Färre men mer djupgående analyser av företagens styrning av 

CSR-arbetet har skapat möjligheten att studera likheter och skillnader mellan företagen. 

Detta eftersom varje företags CSR-arbete vid första inblick är olika varandra och 

situationsanpassat efter branschens förutsättningar, men vid mer ingående undersökning 

har likheter och skillnader i styrningen av CSR-insatser kunnat urskiljas inbakade i de 

branschspecifika åtgärderna. Intervjuer har därför bidragit till tillförlitlighet i studien då 

likheter och skillnader fastslagits via noggrann kartläggning av respektive företag och 

därför ökat argumentationsunderlaget för likheter och skillnader.  

 

2.2 Fem företag 

Genom insamling av litteratur om CSR framkom det att många aktörer med skilda 

åsikter påverkar CSR-arbetet. Detta har påverkat valet av antal företag, då det 

förmodades att likheter och skillnader mellan företags arbete och styrning av CSR 

ligger gömda i kontextanpassade insatser som anpassats efter flera aktörers 

påtryckningar. En djupgående studie har därför varit viktig för att lyckas identifiera 

likheterna och skillnaderna i de undersökta företagens arbete med och styrning av CSR. 

Det har med utgångspunkt i studiens tidsram varit viktigt att skapa en balans mellan 

dels antalet företag och möjligheten till djupgående datainsamling. Beslutet om antal 

företag gjordes inte på förhand utan utgångspunkten var tre företag (Scandic, Cederroth 

och Max) och därefter utvärderades varje ny företagsintervju kontinuerligt i syfte att 

fastslå samband i företagens användning av tekniker och verktyg vid styrning av CSR-

arbetet. De tre första företagen påvisade tillräckliga likheter för att kunna skapa ett 

ramverk, men eftersom ramverket ska kunna användas av företag oavsett verksamhet 

valdes två ytterligare företag i andra branscher. Dessa var Apotek Hjärtat och Folksam. 

Vid dessa intervjuer skapades ett större argumentationsunderlag för ramverket, men 

informationen som framkom tillförde inte några betydande skillnader vad gäller val av 

tekniker och verktyg för styrning av CSR-insatserna kontra tidigare företag, vilket  då 

sågs som att empiriskt mättnad uppnåtts (Denzin & Lincoln, 2000). Det framkom att ett 



  
 

16 

mönster kunde urskiljas i respektive företags CSR-arbete och att den var tillräcklig för 

att skapa ett ramverk. Tillförlitligheten i ramverket kunde stärkts ytterligare genom fler 

intervjustudier, men på grund av projektets begränsade tidsram var detta inte möjligt. 

Valet att inkludera fem företag har resulterat i att varje företag djupgående har studerats 

via skriftligt material och intervjuer. Detta har medfört att fler detaljer berörts och därför 

minimerat riskerna att missa likheter och skillnader som varit stommen för att skapa 

ramverket.  

 

Valet av företag gjordes genom Sustainable Brand Insights (2014) index där svenska 

företag rankats efter deras hållbarhetsinsatser. Indexet rankade år 2014, 633 stycken 

företag utefter Global Compacts tio principer om miljöansvar och socialt 

ansvarstagande. Dessa principer kategoriseras inom områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden, miljö och antikorruption (UN: 2015). Denna undersökning 

inbegriper även en marknadsundersökning innehållande 1000 svarande som 

representerade svenska folkets uppfattningar och förväntningar av företagens arbete 

inom dessa områden. Intressenters intressen är som tidigare nämnts miljömässiga, 

ekonomiska, volontära, sociala och företagsintressenters intressen. Dessa intressen 

speglas i rankningsbedömningen bortsett från de ekonomiska. Strategin vid val av 

företag från detta index utgick från två parametrar. Den första var att eftersträva fem 

branschledande bolag, och den andra var att dessa bolag ska vara så högt individuellt 

placerade på indexet som möjligt. På grund av svårigheter att få tillgång till intervjuer 

med CSR-ansvarig på vissa företag blev utkomsten fyra stycken ledande företag 

(Scandic, Cederroth, Max, Folksam) samt Apotek Hjärtat som rankats som nummer två 

inom apoteksbranschen. Apotek Hjärtat är dock högt placerade totalt sett och antas 

därför ha ett väl utvecklat CSR-arbete. Överblick av indexrankningen både individuellt 

och inom branschen presenteras nedan (Sustainable Brand Insights, 2014: 9): 

 

 Max, plats 18 (branschledande) 

 Apoteket Hjärtat, plats 19 (2:e plats inom branschen) 

 Scandic, plats 21 (branschledande) 

 Folksam, plats 33 (branschledande) 

 Cederroth, plats 106 (branschledande) 
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Utifrån uppsatt strategi för val av företag anses utfallet uppfylla strategins krierier väl, 

framförallt då intervjuer eftersöktes med högt uppsatta personer. Anledningen till att 

företagen skulle tillhöra olika branscher var för att kunna stödja och argumentera för ett 

ramverk som alla typer av företag ska kunna utnyttja. Vidare valdes dessa företag 

eftersom ramverket skulle skapas genom information från de företagen som lyckats bra 

med sitt CSR-arbete.  

 

2.3 Praktisk arbetsprocess 

 

Forskningsprocessen har till stora delar utgått från existerande teorier för att sedan 

appliceras på verkligheten. Detta kan beskrivas genom ett linjärt arbetssätt där 

kunskapsinsamlingen varit grunden för utformning av frågeställning och den empiriska 

informationsinsamlingen. Den linjära forskningsprocessen påverkade studiens 

utformning och utkomst då existerande litteratur influerat studien. Eftersom valet av 

teorier inte har en direkt anknytning till styrning av CSR-insatser innebar detta vissa 

icke linjära inslag. Studien utgick från separata teorier om CSR och övergripande 

ekonomistyrning för att generera empirisk information där dessa teoribaser är 

integrerade. Detta skapade nya empiriska områden som har inverkat på 

forskningsprocessen eftersom det innebar komplettering av den teoretiska 

referensramen.  

 

Den första kontakten med fallföretagen togs i början av mars 2015 där studiens fokus 

presenterades. I samband med detta samlades skriftligt material in från respektive 

företag i form av fallföretagens interna CSR-arbete. Detta inbegriper miljöredovisning, 

hållbarhetsbudget, verksamhetsplaner och annan information med anknytning till CSR-

insatserna. Materialinsamlingen tillsammans med det kategoriserade teoriavsnittet lade 

grunden för utformningen av intervjuerna som genomfördes antingen via telefon eller 

på plats med respektive CSR-ansvarig. Dessa intervjuer kompletterades sedan av tre 

intervjuer på operationell nivå hos Scandic, Apotek Hjärtat och Max. Den empiriska 

skriftliga informationen användes även för att komplettera existerande teoribas för att 

inkludera samtliga berörda områden. Intervjumaterialet utgjorde grunden för att 

kartlägga likheterna mellan fallföretagens styrning av CSR-arbete. Allteftersom fler 

intervjuer genomfördes och nya empiriska områden uppstod kontaktades tidigare 

intervjupersoner via mail för att komplettera redan existerande information.  
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2.4 Datainsamling 

 

Den primära källan till empiri utgörs av fyra stycken telefonintervjuer samt fem stycken 

platsintervjuer. Anledningen till att telefonintervjuer genomfördes beror på att 

majoriteten av dessa personer sitter i Stockholm och det fanns därför inte möjlighet att 

koordinera samtliga vid ett besökstillfälle. De två första intervjuerna som genomfördes 

var dock på plats och detta underlättade kommande telefonintervjuer. Två 

återkommande frågor som ställts under insamlingen av data är: Är datan från företagen 

tillräckligt djupgående? Är antalet företag tillräckligt för att hitta likheter och skapa ett 

ramverk för styrning av CSR-insatser? Intervjuerna som genomfördes presenteras 

separat nedan:  

 

 Scandic:  

Platsintervju på Scandics huvudkontor i Stockholm med Inger Mattsson som är 

hållbarhetsansvarig. Intervjutid: 60 minuter.  

Platsintervju på Scandic i Växjö med Elin Stark som är hotellchef.      

Intervjutid: 50 minuter. 

 Max:  

Telefonintervju med Pär Larshans som är hållbarhetsansvarig. Intervjutid: 50 

minuter. 

Platsintervju med Respondent A som är restaurangchef på Max någonstans i 

 Cederroth: 

Platsintervju på Cederoths huvudkontor i Stockholm med Jan Karlström som är 

kvalitetsansvarig och en av personerna med störst insikt i CSR-arbetet 

(Cederroth har ingen CSR-ansvarig eller motsvarande). Intervjutid: 60 minuter. 

Telefonintervju med Respondent B som är högt uppsatt inom produktionen. 

Intervjutid: 30 minuter. 

 Folksam: 

Telefonintervju med Karin Stenmar som är miljö och klimatansvarig. 

Intervjutid: 60 minuter. 

 Apoteket Hjärtat:  

Telefonintervju med Cecilia de Pedro som är miljöansvarig. Intervjutid: 60 

minuter. 
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Platsintervju med Respondent C som är Apotekschef på ett Apoteket Hjärtat 

någonstans i Sverige. Intervjutid: 35 minuter. 

 

Varje intervjutillfälle bandades för att dels undvika att missa detaljer, och dels kunna 

underlätta att informationen tolkats korrekt. Att intervjuerna genomfördes med den 

CSR-ansvarig i varje företag var för att effektivt kunna samla in djupgående information 

om deras arbete med och styrning av CSR i alla CSRs delområden. Anledningen till att 

VD/ledningsgrupp inte intervjuades som vanligtvis förknippas med företagets styrning 

beror på att det ansågs bättre att intervjua personer som dagligen arbetar med CSR-

frågor och då har kontinuerlig kontakt med både VD/ledningsgrupp och operationellt 

involverade nyckelpersoner. Arbetet behandlar samtliga styrinsatser och därför var 

CSR-ansvarig eller motsvarande den person med störst insikt och därför bäst lämpad för 

vår studie. Det hade dock varit ett bra komplement att intervjua VD:n på varje företag 

men det var dessvärre inte möjligt då det framkom att det var svårt att få till stånd 

intervjuer med endast en högt uppsatt representant från varje företag, inom den uppsatta 

tidsramen för studien. Eftersom intervjuerna genomfördes med ansvariga personer 

innebar detta en risk att personerna förskönade CSR-insatserna. För att minska risken 

för att förskönad information speglas i denna studie och öka tillförlitligheten, jämfördes 

informationen från intervjuerna med CSR-ansvarig eller motsvarande intervju med 

skriftligt presenterad information från företagen. De operationella intervjuerna 

genomfördes i syfte att verifiera informationen från intervjuerna med CSR-ansvariga 

eller motsvarande. Vidare var syftet med dessa intervjuer att undersöka hur CSR-

styrningen operationaliserades. Anledningen till varför operationell intervju inte 

genomfördes med Folksam var för att växeln hänvisade oss till Karin Stenmar (miljö 

och klimatchef) och direktnummer till kontoren fanns ej att tillgå. Vidare behandlar 

Folksams kontor i Växjö endast skadereglering (call center) och det ansågs inte tillföra 

studien nödvändig information. De sekundära källorna utgörs dels av intern 

företagsspecifik information kring CSR samt presenterad information på företagens 

internethemsidor.     

 

 
2.4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

Intressenters samlade värderingar och uppfattningar skapar normer som beskriver vad 

som är ett acceptabelt agerande för företag inom ramen för CSR. Företag väljer sedan 
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om och hur dessa normer ska följas. Detta medförde att uppsatsen krävde en 

forskningsutformning som belyser orsakerna bakom och för vem företag väljer att 

arbeta med CSR. Genom de semistrukturerade intervjuerna underlättades möjligheten 

att tillvarata intervjupersonernas uppfattningar och perspektiv inom det undersökta 

området (Merriam, 1994). Detta fångade lättare intressenternas roll som pådrivare och 

utformare inom företagens arbete med och styrning av CSR. Med hänsyn till bristen av 

litteratur kring företags styrning av CSR-arbete försvarades valet av den 

semistrukturerade intervjun då intervjuerna måste vara flexibla och tillåta undersökande 

part att ställa följdfrågor. Detta för att underlätta för nya koncept och idéer inom det 

undersökta området att framträda (Hand, 2003; Dearnley, 2005). De semistrukturerade 

intervjuerna bidrog utöver nämnda fördelar till trovärdigheten i denna studie genom att 

de skapar en djupare förståelse för företagens styrning av CSR (Doody & Noonan, 

2013). Djupet erhölls då de semistrukturerade intervjuerna gav möjlighet att ställa 

följdfrågor för att erhålla ytterligare information inom områden som ansågs tunt 

besvarade.  

 
2.4.2 Intervjuguidens utformning  
 

Intervjuguiden till intervjuerna med CSR-ansvariga byggde i grunden på kategorisering 

av den teoretiska referensramen kring vilka delar CSR inbegriper, vad styrning i sin 

allmänhet är och hur analys av ett styrsystem kan genomföras (se bilaga A). För att 

fånga företagens styrningsarbete inom CSR skapades frågorna genom att koppla den 

teoretiska informationen om allmänna styrinsatser mot CSR-arbetet inom varje CSR-

område. Detta för att försöka fånga de insatser företagen arbetar med inom varje område 

(miljö, socialt, ekonomiskt och intressenter). Utifrån dessa insatser ställdes frågor som 

berör styrningen av dessa insatser utifrån teorin kring hur ett styrsystem kan analyseras. 

Ett exempel för att fånga hur företagen styr sitt arbete med att minska miljöpåverkan 

ställdes frågorna utifrån vilka mål de har med miljöarbetet, hur dessa mäts och hur 

företagen granskar och följer upp detta. Intervjuguiden som användes vid intervju med 

personer på operationell nivå byggde på samma koncept, men anpassades för att få 

information om hur styrningen operationaliseras. Huvudsyftet vid utformningen var att 

bekräfta vad CSR-ansvariga berättat och stärka förståelsen kring informationsflöden i 

företagen (se bilaga B).  
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2.4.3 Skriftligt material 
 

Utöver den primära informationsinsamlingen via intervjuer användes skriftligt material. 

Det skriftliga materialet bestod av information från företagens internethemsidor, Code 

of conducts och andra företagsspecifika rapporter förknippade med CSR-arbetet. 

Materialets syfte var att på förhand skapa en förståelse för fallföretagens CSR-insatser. 

Materialet användes även som grund för komplettering av teoretisk referensram och 

genomförda intervjuer. Skriftligt material underlättade främst undersökningen då den 

skapade en möjlighet att maximera nyttan av intervjuerna, då det blev lättare att styra de 

semistrukturerade intervjuerna för att fånga relevant information kopplat till styrningen 

av CSR-arbetet. Ett exempel är om intervjupersonen inte riktigt uppfattar en fråga, kan 

förkunskap om deras arbete användas för att överbrygga detta och belysa vad frågan 

eftersöker svar på. 

 

2.5 Teoretiskt material  

Den teoretiska referensramen har påverkats av valet av vilka dimensioner som CSR 

anses innefatta i denna studie. Dessa fem dimensioner ansågs lämpliga eftersom 

Dahlsrud (2008) beskriver att dessa fem är alla dimensioner som finns presenterade 

inom CSR. Vidare har valet av dimensioner påverkat empiriinsamlingen eftersom 

frågorna utformades utifrån teori om dessa fem dimensioner (miljödimensionen, sociala 

dimensionen, ekonomiska dimensionen, volontära dimensionen och 

intressentdimensionen). Valet av teorier kring styrning av CSR har valts utifrån Otleys 

(1999) ramverk eftersom detta ramverk varit grunden för analys av företagens styrning 

av CSR. Teoretiska referensramen har sedan kompletterats vid uppkomst av nya teman 

under empiriinsamlingen som exempelvis Environmental Management Systems.  

 

2.6 Analys av data  

 

För att finna likheter och skillnader mellan företagen användes kategorisering av 

insamlad empirisk information. Kategoriseringen underlättade sorteringen av det 

empiriska materialet och lokaliseringen av dessa likheter och skillnader. 

Kategoriseringen användes också för att underlätta för både oss och läsaren att tolka 

informationen, då materialet är omfattande (Merriam, 1994). Den konceptuella 
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modellen användes som grundläggande kategoriseringsmall för empirisk information 

som fortlöpande inkommit. Informationen från företagen granskades löpande medan 

den var färsk för att undvika att blanda ihop fallföretagen. När ny information insamlats 

kodades ord, fraser och citat för att lättare hitta kopplingar till kategorierna i den 

framtagna konceptuella modellen (implementeringsprocess, styrning, utvärdering). För 

att dessa ord, fraser och citat skulle godkännas inom en av de tre kategorierna krävdes 

att dessa förutom dess kategoriska tillhörighet även kunde identifieras som 

styrningsinsatser eller ha en tydlig koppling till styrning. Därför jämfördes 

informationen kring exempelvis frasen för att finna likheter mot vad teorin beskriver 

kring ekonomistyrning. När alla dessa ord, fraser och citat placerats in under respektive 

kategori började arbetet med att strukturera kategoriernas innehåll. Anledningen till 

detta var för att underlätta lokaliseringen av likheterna och skillnaderna mellan 

företagen i ett senare skede. Detta gjordes genom att presentera motsvarande fras för 

vardera företag under samma rad för att skapa en bättre överskådlighet och då ge läsaren 

en möjlighet att dra egna slutsatser kring likheter och skillnader. Denna arbetsprocess 

fortskred tills all information sorterats. Tabellen med denna information presenteras 

under rubriken ”sammanfattningen av empirin” och är tillsammans med det 

konceptuella modellen utgångspunkt för analysavsnittet. Informationen från varje 

företag som är kopplad till respektive ord, fras och citat ställdes slutligen mot varandra 

för att analysera likheter och skillnader kontra den teoretiska referensramen. Många av 

insatserna var anpassade efter företagens kontexter och då eftersöktes likheter i form av 

mönster mellan företagen som i grunden var lika. För att lättare förstå 

tillvägagångssättet kring detta arbete kan första frasen i den sammanfattande modellen 

(sist i empiriavsnittet) studeras och kopplas till första stycket i analysen.  

 

2.7 Etiska aspekter 

För att undvika att människor behandlats på ett oetiskt sätt under uppsatsens gång har 

utgångspunkten varit att informera intervjupersonerna om studiens syfte och dess 

publicering innan de inkluderats. Bakgrunden till detta är främst för att tillfrågade 

deltagare ska känna att de vet vad intervjun kommer att behandla och då minska risken 

att personer ställer upp på någonting de kommer ångra eller känner sig otrygg med att 

presentera. Både innan och vid intervjutillfället har syftet med intervjun klargjorts där 

intervjupersonen tilldelats en klar bild över hur informationen som de presenterar 

kommer att behandlas och att det kommer inkluderas i en examensuppsats. Eftersom 
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arbetet behandlar företagsspecifik information och riktas mot branschledande företag ur 

en CSR-ansvarig persons perspektiv har erbjudande av anonymitet inte varit något 

alternativ. Detta försvaras genom att information kring studiens syfte och publicering av 

namn tydligt informerats i förväg innan personen i fråga valt att ställa upp. Däremot har 

full anonymitet erbjudits till de operationella cheferna både innan och vid 

intervjutillfället i fråga. För att undvika oenighet och oetiskt presenterad information 

och stärka trovärdigheten i studien fick intervjupersonerna möjligheten att granska 

informationen innan publicering. De fick då möjligheten att korrigera eller förtydliga 

information. Av intervjupersonerna har Jan Karlström på Cederroth och Inger Mattsson 

på Scandic givit denna återkoppling. Vid presentation om företagens internt utarbetade 

modeller kopplade till CSR har detta också tilldelats personerna i syfte att undvika att 

allmänkänslig företagspresentation släpps till allmänheten utan deras samtycke. 

Arbetets etiska aspekter har behandlats utefter riktlinjer om anonymitetskrav, 

nyttjandekrav, samtyckeskrav och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2005) 

 

2.8 Kvalitetshöjande aspekter 

Personers uppfattningar har formats i den sociala kontext de verkar och har då skapat en 

uppsättning mentala konstruktioner som ställer krav på att den empiriska informationen 

återspeglas på ett korrekt sätt (Lincoln & Guba, 1985). Detta har därför vara extra 

viktigt att ta ställning till i denna undersökning då den företagsspecifika informationen 

primärt erhållits från intervjuer med människor vars uppfattningar presenteras utifrån en 

egen tolkning. Detsamma gäller teoretiskt eftersom en allmängiltig definition saknas 

och därför påverkas studien av valda forskares uppfattningar inom ämnet. För att 

behandla detta i undersökningen har åtgärder vidtagits för att återspegla och tolka dessa 

konstruktioner och synsätt på ett korrekt sätt.  

 

Validiteten har utöver tidigare beskrivna metodologiska val stärkts genom att låta 

intervjupersonerna granska och godkänna materialet för att säkerställa att informationen 

och deras åsikter presenteras på ett korrekt sätt (Merriam, 1994). Detta har varit extra 

viktigt i denna undersökning då information insamlats vid ett tillfälle med respektive 

intervjuperson och därefter lagt grunden för utformningen av ramverket. Bandningen av 

intervjuerna underlättade ytterligare för att säkerställa korrekt informationstolkning. Det 

är annars lätt att information som noterats under en intervju av misstag förvrängts 

utifrån vår tolkning av diverse uttalanden. Informationen i arbetet har också 
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kontinuerligt granskats av opponenter och handledare som då har ökat validiteten, då 

sannolikheten att korrekt tolkning och analys har gjorts utifrån teoretiskt och empiriskt 

material ökat (Merriam, 1994; Yin, 2007). Vidare har studien löpande granskats via 

interna seminarier vid Linnéuniversitetet samt granskats av examinator och handledare 

innan publicering. En annan faktor som stärkt validiteten i undersökningen är genom att 

uttryckligen beskriva utgångspunkterna för undersökningen (Merriam, 1994). Detta 

relaterar till att samtliga dimensioner inom CSR medtas i denna uppsats. Eftersom CSR 

saknar en allmängiltig definition har arbetets teoretiska anknytning påverkats av valet 

kopplat till de fem dimensioner detta arbete tagit utgångspunkt i. Genom att i ett tidigt 

stadie presentera detta för läsaren tydliggörs vad som teoretiskt och indirekt empiriskt 

(val av intervjufrågor utgick från den teoretiska referensramen) har legat till grund för 

ramverket.  

 

Reliabiliteten handlar om i vilken grad undersökningens resultat kan replikeras 

(Merriam, 1994; Yin, 2007). Detta har eftersträvas genom en detaljerad metodologisk 

beskrivning som enkelt ska kunna återupprepas. Intervjuguiden har bifogats som bilaga 

för att underlätta för andra som vill återskapa ramverket. Detta eftersom val av frågor 

har påverkat vilken empirisk information som insamlats och därigenom haft en stor 

inverkan på vilken information som lagt grunden för ramverket. En tydlig presentation 

av grundläggande antaganden inom CSR har vidare inte bara stärkt validiteten utan 

också reliabiliteten. Detta eftersom ställningstagandet om vilken utgångspunkt arbetet 

haft inom CSR är avgörande för att kunna återskapa samma resultat. Genom att till 

exempel förbise en eller flera dimensioner inom CSR kommer valet av teorier påverkas 

och då även empirisk information och ramverket.   
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3. Teori 
 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska referensramen som legat till grund dels för 

intervjuerna men även för att i ett senare skede analysera den insamlade empirin. Då 

denna studie syftar till att undersöka styrningen av CSR kommer kapitlet att inledas 

med teori kopplat till vilka områden CSR inbegriper och exempel på insatser och 

strategier inom dessa. Vidare kommer kapitlet att behandla vad ekonomistyrning är och 

varför företag arbetar med styrning, kopplat till CSR. Kapitlet behandlar även termer 

och teorier kopplade till CSR för att ge läsaren en tydligare förståelse för ämnet utifrån 

denna studie.  

 

3.1 Corporate Social Responsibility 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) har under dess utveckling omringats av kritik 

inom litteraturen och forskare finner det svårt att definiera dess specifika struktur 

(Ramanathan, 1976; Wiseman, 1982; Ilinitch et. al., 1998; McWilliams & Siegel, 2006; 

Barnett, 2007). Anledningen till dess svårdefinierade natur beror på att CSR inbegriper 

både miljö, samhälle och ekonomi vilka separat är komplexa system som även 

innefattar flertalet intressenter vars olika intressen påverkar CSR-definitionen (Sheehy, 

2014).  CSR är inget nytt begrepp och har utvecklats under dess existens för att 

anpassas efter rådande fokus inom litteraturen och efter vad företags roll anses vara i 

samhället (Bebbington, 2001; Argandona & Hoivik, 2009). Företag blir ständigt 

påminda angående deras sociala och miljömässiga ansvar via intressenters och 

samhällets förväntningar (Salama et. al., 2012). Regeringar introduserar nya lagar och 

regleringar för att minska inverkan på miljön i form av förorening, global uppvärmning, 

avfallsutsläpp och företags negativa inverkan på samhället (Jhunjhunwala, 2014). För 

att skapa en heltäckande förståelse för ämnet måste CSR inkludera samtliga intressenter, 

vilket innebär att företag måste behandla allt som påverkar dessa (Hopkins, 2003). 

Genom att arbeta proaktivt med CSR och integrera företagets CSR-strategi med den 

övergripande företagsstrategin skapas bäst förutsättningar för att finna områden där 

värde skapas för både samhälle och företag (Porter & Kramer, 2006).   

 

Det finns i huvudsak två grupper av forskare som representerar CSRs innebörd på två 

olika sätt. Den ena gruppen ser CSR-arbetet som företagets agerande mot sina olika 
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intressenter som representeras av kunder, leverantörer, reglerare, anställda, investerare 

och samhälle (Cooper, 2004; Campbell, 2007). Den andra gruppen anser CSR vara ett 

antal företagsaktiviteter som inriktas mot agerande inom sociala, politiska, 

miljömässiga, ekonomiska och etiska sammanhang (Carroll, 1999; Devinney, 2009). 

Oavsett vilket synsätt som tillämpas kommer CSR att inbegripa ett antal dimensioner av 

CSR. Dimensionerna som presenteras av Dahlsrud (2008) är miljömässiga, sociala, 

ekonomiska, intressenter och voluntära. Samtliga fem dimensioner representeras även i 

den mest frekvent sökta definitionen på Google, vilket är Commission of the European 

Communities (2001) (ibid). Alla dimensioner behandlas separat nedan för att tydliggöra 

vad dessa dimensioner inbegriper och skapa en förståelse för CSR. Den voluntära 

dimensionen presenteras under samhällskapital eftersom denna berör sociala satsningar 

utanför företagets verksamhet.      

 

3.1.1 Miljö 
 

Uppmärksamheten kring en hållbar miljö växte fram i takt med globaliseringen och att 

människans påverkan på miljön ökade. Detta medförde krav på företagen att anpassa 

verksameten och därmed minska miljöförstöringen för att undvika kritik från samhället. 

Detta satte press på företagen att vidta åtgärder för att minska deras miljöpåverkan. 

Insatserna symboliserades initialt främst av minskade utsläpp, avfall, energikonsumtion 

och att öka återvinningen, vilket sedan utvecklats mot insatser inom miljöarbete som på 

ett djupare plan behandlar hållbarhet som till exempel att minska klimatförändringar 

(Crane et. al., 2008).  Anpassningen mot minskad miljöpåverkan har inneburit att 

traditionella företagsekonomiska modeller där verksamhetens fokus varit att maximera 

värdet för ägarna inte längre är optimala utan måste inkludera externa kostnader som 

uppkommer i samband med miljöinsatser (Borglund et. al., 2012). Idag existerar ett 

flertal verktyg för att hantera miljöpåverkan som till exempel environmental 

management systems, livscykelanalyser och ISO standarder (Crane et. al., 2008). I takt 

med att tekniken går framåt och fler verktyg introduceras för att underlätta miljöarbetet 

ökar förväntningarna från intressenterna. För att uppnå kraven från samhället finns det 

ett antal handlingar som företagen kan implementera som beskrivs nedan (Bradbury & 

Clair, 1999; Hart, 1997; Menon & Menon, 1997; återgivet av Crane et. al., 2008:307-

308). 
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 ”Använda naturresurser effektivt och minimera avfallen. Jorden har begränsade 

resurser och begränsad kapacitet att absorbera avfall. Företag har därför ett 

ansvar att säkerställa att icke förnybara resurser som exempelvis fossila 

bränslen bevaras samtidigt som förnybara resurser som exempelvis mjukt trä 

hanteras hållbart.  

 Förhindrande av föroreningar. Företag, speciellt inom tillverkningsindustrin, 

kan medföra stora föroreningar, vilket ökar ansvaret att minimera dessa (end-of-

pipe technologies) och orsakerna bakom föroreningarna (clean technologies).  

 Etablera produktomsorg. Genom att införa ”cradle-to-grave” i företagens 

produkthantering kan företag ta ansvar för en produkts ekologiska påverkan 

genom resursutvinning. 

 Produktinnovationer, processer och tjänster. Framgång mot ett hållbart 

företagande kräver radikala förändringar i vad företag gör och producerar. För 

att lyckas med dessa förändringar behöver de förnya verksamheten genom 

forskning och utveckling.  

 Hantera klimatförändringar. Produktionen av växthusgaser av industriprocesser 

och produkter utgör en stor utmaning för försörjningen på jorden. 

Uppmärksamheten har ökat kring företag att ta ansvar för sina koldioxidutsläpp 

genom att ständigt reducera deras användning av fossila bränslen och sträva 

efter koldioxidneutrala produkter och processer. 

 Försäkra resurssäkerhet och resursrättvisa. Slutligen, hållbarhet handlar inte 

bara om användningen av naturresurser utan också om vem som äger 

naturresurserna och vem som har tillgång till dem. Företag kan förvänas att i 

större utsträckning försäkra att väsentliga resurser som till exempel vatten, olja 

och mat finns tillgängliga för personer som behöver dem.” 

Ovannämnda ansvarsområden har också utvidgats från att endast ses som individuella 

ansvarsområden till att också betraktas som kollektiva. Samarbete med icke-statliga 

organisationer (NGOs) och deltagande i initiativ för att tillsammans förbättra miljön har 

ökat inom CSR, detta har även ökat inom de övriga dimensionerna (Bendell, 2000; 

Cashore, 2002).  
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3.1.1.1 Strategier för en hållbar miljö 
 

För att företag ska bidra med att förbättra hållbarheten krävs det att företagen 

implementerar en strategi för miljöarbetet som går bortom dess nuvarande interna och 

operationella fokus (Crane et. al., 2008). Detta innebär att företagen ska implementera 

hållbarheten i den övergripande strategin. För att kunna börja arbeta med en vision om 

ett förbättrat miljöarbete måste företagen börja med att ställa sig frågan om de är en del 

av problemet med hållbarhet eller om de är en del i lösningen. Först efter detta kan en 

strategi börja utformas. Arbetet för att uppnå ett hållbart företagande kan utformas i tre 

steg (Hart, 1997; återgivet av Crane et. al., 2008): 

 

 1. Minskade utsläpp. Det första steget mot uppfyllandet av en hållbar strategi 

bygger på att förändra arbetet mot förminskade föroreningar. Förändringsarbetet 

ska fokusera på att förebygga istället för att kontrollera föroreningarna. Att 

förebygga innebär att företagen ska minimera eller helt eliminera föroreningar 

innan de skapats, istället för att kontrollera föroreningar i form av att hantera 

avfall när de redan skapats. Arbetet mot att uppnå detta förebyggande 

förhållningssätt ska bygga på att ständigt söka förbättringar med målet att 

reducera utsläpp och elförbrukning som har en negativ inverkan på hållbarheten. 

I samband med att globala standarder framtagits i linje med detta som 

exempelvis ISO 14000, har uppmärksamheten och kraven kring företags 

hållbarhetsarbete ökat. Detta medför att företagen kan öka konkurrenskraften 

genom att arbeta förebyggande. Ett exempel är företaget Aeroquip som genom 

sitt förebyggande utsläppsarbete kunde öka sina affärer med 250 miljoner dollar.  

 

 2. Produktomsorg. Detta steg bygger vidare på det första och kan ses som ett 

praktiskt ingripande att uppnå minimal miljöpåverkan. Det bygger på att all 

inverkan som kan lokaliseras i hela produktlivscykeln angrips för att minimeras. 

Det kräver stora förändringar i produktens process och design. För att 

genomföra dessa förändringar påbörjas arbetet med en analys för att lokalisera 

produkters och dess processers inverkan på miljön från inputs till slutkundens 

användning.  När dess miljöpåverkan är lokaliserad kan ett verktyg (Design for 

environment, DFE) användas som bygger på att designa produkter och processer 

för att de ska vara lättare att återanvända och återvinna. I detta arbete involveras 
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flertalet parter för att fånga flera externa åsikter. Dessa parter kan vara tekniskt 

kunnig personal, miljöexperter, slutkunder och samhällsrepresentanter. Genom 

att förändra designen och då också minska negativ inverkan på miljön kan även 

vinsterna i företaget förbättras. Exempelvis kan material återanvändas för att 

minska kostnaderna, men designförändringar skapar också 

produktdifferentiering som kan öka intäkterna. Utöver dessa fördelar kan teknisk 

innovation överföras till andra företag och branscher, vilket påverkar deras 

miljöpåverkan positivt.   

 

 3. Ren teknologi. Det slutliga steget mot ett välfungerande hållbarhetsarbete 

bygger på strävan mot att framta och implementera ny teknologi som är mer 

miljövänlig. Detta innebär att investera i framtidens teknologi eftersom dagens 

inte är tillräckligt miljövänlig för en hållbar framtid. Teknologiskt fokus i 

företagen ska därför överge historiska metoder för att hela tiden sträva efter 

förbättring genom ny kompetens. Ett exempel är lantbruksföretaget Monsanto 

som hela tiden ständigt strävar efter teknologisk erfarenhet som kan byta ut 

bulkkemikalier mot bioteknologi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

(Hart, 1997:74; Borglund et al., 2012:149) 
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3.1.2 Socialt kapital 
 

Det finns två typer av socialt kapital och dessa är humankapital och samhällskapital 

(Dyllick & Hockerts, 2002). Humankapital innebär först och främst motivation och 

lojalitet mot anställda och affärspartners. Samhällskapital bygger på samhällsinsatser i 

form av exempelvis välfungerande utbildningssystem, infrastruktur eller stödjandet av 

entreprenörskap. Från företagens sida handlar sociala insatser om att skapa värde för 

samhället inom dessa två typer av socialt kapital. Ett företag som uppfyller kraven för 

socialt ansvarstagande förmedlar dess sociala insatser på ett sätt som förstås och 

accepteras av intressenterna (ibid). Sociala insatser kan i detalj beskrivas som aktiviteter 

förknippade med att förbättra bland annat hälsa och säkerhet, samhällspåverkan, 

mänskliga rättigheter, produktansvar och relationer med anställda (Savitz, 2014).  

Nedan beskrivs innebörden av humankapital och samhällskapital.  

 

3.1.2.1 Humankapital 
 

Ansvar för arbetsplatsen är ett av de första elementen av CSR som uppmärksammandes. 

Redan under industrialiseringen i början av 1900-talet började företag att 

uppmärksamma att arbetsförhållanden bör förbättras (Crane et. al., 2008). Exempel på 

aktiviteter förknippade med detta var att erbjuda bra och prisvärt boende för anställda 

och förbättra arbetsvillkor för anställda med målet att minska fattigdom. I takt med att 

regleringar om anställningslagar och fackförbund blev alltmer vanligt minskade 

möjligheterna till frivilliga insatser. Företag i Europa ansåg därför problem förknippade 

med arbetsplatsen som mindre viktiga fokusområden inom CSR, då lagar och regler var 

välkonstruerade. Dock har detta område återigen blivit viktigt och uppmärksammat i 

samband med ökningen av multinationella företag och globaliseringen (ibid). Sociala 

insatser som skapar bra företagsrykte kan också attrahera skickliga arbetare och 

därigenom förbättra företagets prestationer (Greening & Turban, 2000).  

 

Vilka problem som förknippas med anställda på arbetsplatsen är situationsspecifik 

beroende på vilken marknad företaget är verksamt (Crane et. al., 2008). Då företag 

bedriver verksamhet på en reglerad marknad kommer regler och lagar att lösa de flesta 

problem förknippade med arbetsplatsen. CSR-insatserna kommer då att fokusera på 

problem bortom lagens utsträckning. Detta kan vara problem som mångfald, balans 

mellan arbete och fritid, pensionsfrågor, trakasserier etc. Vid verksamhet i mindre 
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utvecklade länder med mindre regleringar blir fokus istället primärt på 

arbetsförhållanden, fackföreningar, hälsa och säkerhet etc. Beroende på om företaget 

outsourcar eller inte kommer också att påverka vilka problem som förknippas med 

arbetsförhållanden (ibid). Bedrivs exempelvis produktionen inom företaget är företaget 

direkt ansvariga för sina anställda och om de inte är villiga eller har förmåga att skapa 

en ansvarsfull arbetsplats kan icke-statliga organisationer (NGOs) eller större kunder bli 

involverade i förbättringskrav. Då företag outsourcar förändras företagets ansvar och 

kan fokusera på arbetsförhållanden genom hela leverantörskedjan, vilket inkluderar 

ansvar som sträcker sig längre ner än endast de primära leverantörerna i kedjan (ibid).  

  

Vad som inkluderas i Humankapital berör i stor utsträckning de anställda vilket då kan 

beskrivas som ansvar för mänskliga rättigheter. Nedan presenteras de huvudsakliga 

ansvarområdena som företag har för att uppnå en accepterad nivå inom mänskliga 

rättigheter (Muchlinski, 2003; Banerjee, 2007:96):  

 

 ”Rättighet till likabehandling. 

 Rätt till personlig säkerhet i förhållande till krigsbrott, brott mot mänskligheten, 

folkmord, kidnappning och andra brott mot mänskligheten som definieras i 

internationell lag.  

 Förbud mot tvingande arbete, sträva efter barns rättigheter att inte bli utsatta för 

ekonomisk exploatering och föreningsfrihet.  

 Respekt för andra medborgliga och politiska rättigheter som exempelvis 

rörelsefrihet, tankefrihet, religionsfrihet, yttrande- och åsiktsfrihet.  

 Tillhandahållandet av en säker och hälsosam arbetsmiljö.  

 Kompensation av arbetare som säkerställer en adekvat livsstandard för den 

anställda och deras familjer. 

 Skydda och bevara kollektiva förhandlingar. 

  Respekt för den sociala, ekonomiska och kulturella principer i det land företaget 

är verksamt.  

 Respektera rätten till god hälsa, adekvat boende, föda och andra ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter. Avstå från handlingar som påverkar dessa 

faktorer negativt.”  
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Det som företag brukar arbeta med inom humankapitalet tenderar att återspeglas i 

samhällsdebatten och några vanliga frågor är att arbeta med mångfald, jämställdhet och 

sjukfrånvaro (Borglund et. al., 2012). Anledningen till detta är dels samhällsdebatten 

som nämnts men även att dessa frågor är mätbara. Frågor kring personalutbildning och 

personalomsättning är också vanliga frågor som företag arbetar med.      

 

3.1.2.2 Samhällskapital  
 

Företagsinsatser för att förbättra samhällskapitalet ska sammankopplas med företagets 

kärnvärderingar och spegla specifika problem i samhället eller förväntningar hos 

relevanta intressenter (Hess et. al., 2002). Vidare ska insatserna vara länkade till 

kompetensen i företaget, vilket exempelvis kan innebära att sammankoppla fysiskt-, 

human- och organisationskapital vid bidragande samhällsförbättrande insatser. Dessa 

insatser ska kontinuerligt utvärderas och kommuniseras till företagets intressenter. 

Denna aspekt av CSR behandlar användandet av företagets resurser för att göra gott 

utan specifik koppling till företagets strategi. CSR-aktiviteterna sker utanför företagets 

verksamhet och inbegriper välgörenhet, social sponsring och frivilliga insatser hos 

anställda. Indirekt kan dessa aspekter ge fördelar för företag i form av förstärkt 

anseende, men inga direkta fördelar kan identifieras (Borglund et. al., 2012). Porter och 

Kramer (2002) argumenterar för att företag bör knyta an sina filantropiska insatser så att 

de främjar företagens långsiktiga konkurrensfördelar. Författarna beskriver exempelvis 

förbättring av utbildning som en sådan fråga. Genom att förbättra utbildningen i 

samhället företaget verkar i bidrar de till samhället men även till sin egen verksamhet då 

utbildad arbetskraft är mer produktiv (Porter & Kramer; 2002). 

 

3.1.3 Ekonomiska aspekten av CSR  

Att arbeta med CSR är inget företagsledare gör bara för att förbättra vinster i företag, 

många är genuint intresserade av att bedriva verksamhet ur ett hållbart perspektiv som 

respekterar mänskliga rättigheter och främjar ekonomisk utveckling. Men även om 

lönsamhet inte är den enda anledningen till att företag arbetar med CSR, har den blivit 

den främsta (Vogel, 2005). Många företagsledare ser CSR som ett konkurrensverktyg, 

där en god samhällsmedborgare har blivit en konkurrensfördel. Att vara en bättre 

samhällsmedborgare än konkurrenterna är synonymt med en mindre affärsrisk, risken 
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att kunder bojkottar företaget minskar, att behålla kunder blir enklare, kostnaden för 

kapital minskar och rekryteringen av duktiga medarbetare och företagets förmåga att 

behålla dessa i företaget underlättas (ibid). 

Den ekonomiska dimensionen handlar om samhällsekonomiska eller 

företagsekonomiska aspekter av att arbeta med CSR. Denna dimension beskrivs i 

litteraturen som att företag ska bevara sin lönsamhet och bidra till ekonomisk utveckling 

(Dahlsrud, 2008). Stora företag som Nike, Nissan, Procter & Gamble och The Home 

Depot ser inget problem med att balansera in den ekonomiska dimensionen i de två 

övriga dimensionerna vid beslutsfattande. Detta då de antingen ser den ekonomiska 

dimensionen som överordnad övriga eller att de tre dimensionerna inte motverkar 

varandra vid beslut (Epstein et. al., 2015). Den ekonomiska dimensionens relation till de 

två andra dimensionerna kan därför ses utifrån två perspektiv. Dels det traditionella 

perspektivet där den ekonomiska dimensionen är överordnad övriga och sociala och 

miljömässiga insatser endast genomförs då de påverkar den ekonomiska dimensionen 

positivt. Det andra perspektivet är trade-off perspektivet som bygger på att den 

ekonomiska dimensionen måste integreras med det miljömässiga och sociala 

dimensionerna (ibid). Detta perspektiv illustreras utifrån Epstein et. al., (2015:40) 

nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 
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Ovanstående figur illustrerar trade-off perspektivets syn på interaktionen mellan den 

ekonomiska dimensionen och den sociala, miljömässiga dimensionen och win-win 

förhållanden är vanliga i företag (Orlitzky et. al., 2003).   

 

3.1.4 Intressentteori 
 

En intressent definieras av Freeman (1984:46) som ”…any group or individual who can 

affect or is affected by the achievement of the firm’s objectives.” Denna teoris 

utgångspunkt handlar således om beroendeförhållanden mellan företag och intressenter. 

Företag strävar efter att uppnå en stabilitet i förhållande till sina intressenter. Det krävs 

en balans mellan vad intressenterna bidrar med och vad företagets belöning för detta 

bidrag består av (Ax et. al., 2009). För att intressenterna ska vilja tillhöra företagets 

intressentgrupp krävs att belöningen de erhåller överträffar bidraget de erbjuder. 

Exempel på intressenter kopplade till bidrag och belöning är ägare, vars bidrag är 

kapital och belöning är avkastning och utdelning (ibid). Opinionsgrupper bidrar med 

legitimitet samt acceptans och belönas med miljövänlighet och socialt ansvar i företagen 

(ibid). Kunder bidrar genom betalningar och belönas genom varor, tjänster, kvalitet och 

service (ibid). 

 

Intressentteorin är en naturlig del av CSR då det funnits en återkommande diskussion 

kring vem eller vilka företag är ansvariga för (Crane et. al., 2008). Roberts (1992) 

påvisade att intressenter påverkar företags hållbarhetsredovisningar och detta 

uppmärksammade intressentteorins betydelse inom ämnet CSR. Intressenter påverkar 

företags legitimitet och makt i samhället och utgör en del av den externa påverkan på 

företags CSR-strategi (Lee, 2011). Chidlow et. al., (2014) påvisade att kunder, chefer i 

företagen, medarbetare, media och NGOs influerar Sydkoreanska multinationella 

företag i deras arbete med socialt ansvarstagande på tillväxtmarknader. Utifrån denna 

forskning borde intressenter på olika sätt påverka företags arbete med och styrning av 

CSR även i Sverige.       
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3.2 Strategi och CSR  

 

Den nuvarande synen på CSR och dess aktiviteter är i många fall långt ifrån 

sammankopplade med företagens övergripande strategi (Porter & Kramer, 2006). 

Effekten blir då att många företag missar de främsta företagsmöjligheterna med att 

arbeta med CSR. Genom att synkronisera företagets verksamhetsstrategi med CSR-

strategin, vilket innebär att analysera CSR-satsningarna genom samma ramverk som 

vägleder verksamhetsstrategin, kan arbetet med CSR innebära en företagsmöjlighet, 

innovation och konkurrensföredel istället för endast en kostnad (ibid). För att lyckas 

med detta måste en bredare förståelse för relationen mellan företag och samhälle skapas 

inom CSR, samtidigt som CSR-arbetet synkroniseras med företagets specifika 

verksamhetsstrategi. 

  

Säkra produkter och arbetsförhållanden minskar kostnaden för olyckor samtidigt som en 

effektiv användning av naturresurser (exempelvis vatten och energiförbrukning) ökar 

produktiviteten och därmed sänker kostnader (Porter & Kramer, 2006). För att öka 

produktiviteten och öka företagens efterfrågan av produkter och tjänster behöver 

företagen ett välfungerande samhälle med bra utbildning, vård, lika möjligheter och 

regleringar som skyddar konsumenter och konkurrerande verksamheter (ibid). Samtidigt 

är också samhället beroende av företagen eftersom de bidrar till en ökad 

levnadsstandard genom jobbmöjligheter, förmögenhet i samhället och innovationer. 

Detta innebär att företag och samhälle är beroende av varandra och ska söka insatser 

som skapar värde för båda parter. Vid framtagandet av en CSR-strategi som är 

integrerad med verksamhetsstrategin behöver företagen identifiera relationen mellan 

företaget och samhället för att kunna utvärdera vilka CSR-aktiviter som ska utföras 

(ibid). Relationen har två kopplingar där företag och samhälle påverkar och interagerar 

med varandra och dessa är ”inside-outside linkage” och ”outside-in-linkage” (ibid). 

Inside-out linkage innebär ett företags positiva och negativa påverkan på samhället och 

outside-in linkages innebär samhällets påverkan på företaget. Dessa uttrycks olika i 

olika verksamheter och företag måste noggrant utvärdera effekten av dessa (ibid).  

 

Vilka CSR-aktiviteter företaget ska satsa på ska grundas i aktiviteter som skapar värde 

för både företaget och samhället (Porter & Kramer, 2006). Aktiviteter som inte skapar 

gemensamt värde ska överlämnas till andra företag vars verksamheter är bättre lämpade 
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för dessa aktiviter. Vid valet av vilka CSR-aktiviteter som ska genomföras kan en 

gruppering av dessa underlättas (ibid). Aktiviteterna sorteras in under tre kategorier 

(generella samhällsproblem, sociala konsekvenser i värdekedjan och sociala 

dimensionen av den konkurrerande kontexten) och aktiviteterna rankas sedan inom 

vardera kategorin där högst rankad symboliserar aktiviteter vars påverkan på både 

företaget och samhället är som störst. Sorteringen sker genom nedanstående figur 

(Porter & Kramer, 2006:7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

 

Ovanstående figur kan sedan organiseras i två olika delar som benämns responsivt 

CSR-arbete och strategisk CSR-arbete och företagen måste lyckas med båda för att 

CSR-strategin ska vara effektiv (Porter & Kramer, 2006). Responsivt CSR-arbete 

innebär att agera både som en god samhällsmedborgare genom aktiviteter anpassade till 

samhällsproblem kopplade till intressenter (exempelvis donationer), och att minska 

negativa effekter av aktuella och förväntade företagsaktiviteter vilket kopplas till mer 

operationella utmaningar. GRI (Global Reporting Initiative) som listar 141 sociala och 

miljömässiga problem är en bra utgångspunkt för att lokalisera de operationella 

utmaningarna, men det krävs så småningom ett mer proaktivt och företagsspecifikt 

ställningstagande vid utformningen av aktiviteterna (ibid). Ledare för varje enhet i 

företaget kan utgå från värdekedjan för att lokalisera samhällspåverkande aktiviteter och 

utforma ”best practice” för var och en (ibid). Det räcker däremot inte med endast ett 

responsivt CSR-arbete för att det ska vara strategiskt. Strategiskt CSR-arbete bygger på 

att utföra aktiviteterna olikt konkurrenterna och därigenom stärka företagets 

konkurrenssituation genom lägre kostnader och bättre uppfyllt kundbehov (ibid). Detta 
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görs genom att fokusera på ett mindre antal aktiviteter med stor positiv företags- och 

samhällspåverkan för att skapa gemensamt värde. Detta innebär att investera i 

samhällsaktiviteter som är nära relaterade till företagets verksamhet och därigenom 

stärka företagets konkurrenskraft. Figuren nedan ger en bild av vilka aktiviteter som är 

kopplade till responsivt (aktiviteter inom den röda avgränsningen) respektive strategiskt 

CSR-arbete (Porter & Kramer, 2006:11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 

 

3.3 Legitimitetsteorin 

I samband med den ökade uppmärksamheten av samhällsproblem har förväntningar 

ökat på företag att ta ansvar för dess påverkan på människliga, miljömässiga och sociala 

aspekter (Heard & Bolce, 1981). Företag som inte fokuserar på sociala och 

miljömässiga prestationer kan få problem med att erhålla nödvändiga resurser från 

aktörer som värderar dessa prestationer (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet 

beskrivs som en generaliserad uppfattning av vad som är önskvärt eller riktigt 

handlande med utgångspunkt i samhällets normer och värderingar (Suchman, 1995). 

Legitimitet är en social konstruktion där handlingar hos utövaren överensstämmer, eller 

antas överrensstämma, med normer och värderingar hos grupper i samhället. Dessa 

grupper består i sin tur av individer vilket gör att företag, eller utövaren, i specifika fall 

kan bryta mot individers värderingar och normer men ändå anses vara legitima i 
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samhället (ibid). Denna teori bygger på antagandet att företag agerar utifrån ett socialt 

kontrakt där de agerar ansvarsfullt och därigenom skapar acceptans för deras mål, vilket 

ligger till grund för deras fortsatta existens (Guthrie & Parker, 1989). Legitimiteten hos 

företagen ökar genom att handlingar och rutiner ligger i linje med de normer och 

värderingar som samhället generellt återspeglar (Dowling & Pfeffer, 1975; återgivet av 

Hasbani & Breton, 2013).  

 

Olika ledare har olika uppfattningar om samhällets förväntningar och tolkar då det 

sociala kontraktet mellan företag och samhälle olika (Deegan & Unerman, 2011). Dessa 

olika uppfattningar kommer att resultera i olika handlingar och påverka företags 

agerande. En felbedömning av det sociala kontraktet kan resultera i negativa 

konsekvenser för företaget och i värsta fall riskera dess överlevnad (ibid). I samband 

med att samhällets uppfattningar och förväntningar förändras behöver företag anpassa 

och bevisa att verksamheten justeras efter dessa förändringar (ibid). Vid avsaknad av 

anpassning kommer skillnader uppstå mellan samhällets förväntningar av företagets 

agerande och dess faktiska agerande, denna skillnad kallas Legitimitetsgap (ibid). För 

att bevara företagets legitimitet och minska risken att detta gap ökar kan företag 

fokusera på att prognostisera framtida samhällsförväntningar för att i ett tidigt skede 

lokalisera förändringar (ibid). Företag kan påverka aktiviteterna att bli mer legitima 

genom att anpassa mål och metoder för att de ska överensstämma med rådande 

samhällskrav (Dowling & Pfeffer, 1975). Detta genom kommunikation för att påverka 

samhällets förväntningar för att de ska överensstämma med verksamhetens nuvarande 

aktiviteter och värderingar. Vidare ska kommunikationen anpassas till samhället för att 

företaget ska förknippas med symboler och värden som har en stark relation till 

legitimitet (ibid).  

 

Att företag är beroende av sina intressenter är välkänt (Clarkson, 1995). Genom att 

företag arbetar med CSR, vilket blivit allt viktigare för företags intressenter uppnår 

företag legitimitet (Borglund et. al., 2012). Denna legitimitet bör kunna förklara den 

förbättrade företagsbilden som uppkommer av att arbeta med CSR (Lai et. al., 2010; 

Chernev & Blair, 2015). Denna förbättrade företagsbild utgör en konkurrensfördel. Men 

för att kunna arbeta med CSR måste dessa aktiviteter styras (Arjaliès & Mundy, 2013). 
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3.4 Styrning av CSR 

Ett styrsystem syftar till att styra organisationen mot utformad strategi utifrån uppsatta 

mål (Anthony & Govindarajan, 2007). För att en organisation ska nå sina uppsatta mål 

krävs målkongruens (Andersson, 2013; Anthony & Govindaraja, 2007; Hansen & 

Mowen, 2006). Målkongruens innebär att organisationens mål ligger i linje med målen 

för chefer på enhetsnivå samt att dessa chefer besitter ett driv att förverkliga dessa 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Anthony et al. (2014) vidgar begreppet målkongruens 

att inbegripa alla medarbetare i organisationen, inte bara cheferna. Det finns i huvudsak 

två sätt att motivera medarbetare att arbeta mot de uppsatta målen (Simons, 2000). Dels 

den inneboende motivationen som uppstår av att medarbetare anser att målen är legitima 

att arbeta mot. Denna motivation kan påverkas av att chefer kommunicerar ut företagets 

positiva värderingar och ideal till medarbetarna. Den andra aspekten av motivation hos 

medarbetare att arbeta mot uppsatta mål är genom att länka formella incitament till 

uppfyllnaden av dessa. Dessa incitament kan bestå av finansiella och icke-finansiella 

belöningar vid måluppfyllnad. Däremot belönar oftast inte företag medarbetare för att 

uppfylla uppsatta riktlinjer kopplade till sina mål utan då används istället bestraffning i 

de fall medarbetare går utanför uppsatta riktlinjer (ibid).   

 

Många företag har utformat styrsystem som inkluderar CSRs dimensioner. Detta då 

integreringen av CSR i företag är beroende av ett styrsystem, uppbyggt på formella och 

informella aspekter (Epstein & Buhovac, 2014) vilket påverkar målkongruensen i 

företag positivt (Anthony & Govindaraja, 2007). De informella aspekterna inbegriper 

företagsspecifika faktorer som exempelvis ledarskapsstil, företagskultur och arbetsmoral 

(Anthony & Govindaraja, 2007; Epstein & Buhovac, 2014). De formella aspekterna av 

ett styrsystem består av exempelvis budgetering, mätning och utvärdering av uppsatta 

mål, regler och belöningssystem (ibid). Mätningen av de uppsatta målen, kopplade till 

den utformade strategin, är essentiell eftersom det som mäts också är det som 

genomförs och det uppmätta är det som utvärderas (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Den delen av ett styrsystem som relaterar till miljöaspekten av CSR kallas för 

Environmental Management System (EMS) (Visser et. al., 2007).  

 
3.4.1 Kulturstyrning  
 

Vid styrning av CSR är företagskulturen bestående av värderingar, en kritisk aspekt 

(Epstein et. al., 2015). Företagskulturen är ofta en starkare påverkansfaktor än skrivna 
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regler (Anthony et. al., 2014). Kulturstyrning utgår från normer och värderingar där ett 

starkt grupptryck råder och där individer avstår från att bryta dessa normer och 

värderingar (Merchant & Van der Stede, 2007). För att företagskulturen ska genomsyra 

hela företaget krävs det ett aktivt arbete med företagets uppsatta värdegrund och att 

anställda är överrens om denna (Kronstam, 2002). Grundläggande värderingar formas 

tidigt i livet och styr personalens handlande, men dessa går att styra och utveckla genom 

ökad kunskap och förståelse (Kronstam, 2002; Alvesson, 2009). Det är därför viktigt 

med kontinuerliga dialoger både med personal och intressenter för att kommunicera 

värdefilosofin och anpassa denna efter förändrad personalstruktur och omvärld 

(Kronstam, 2002). Ledningen är en viktig kulturbärare i organisationer och måste vara 

djupt involverade i detta arbete eftersom vad ledare gör, påverkar övriga (Kronstam, 

2002; Alvesson, 2009). Ledningen kan påverka företagskulturen genom att vara ute på 

arbetsplatsen och föra dialoger med medarbetare, kunder och samhällsbärare 

(Kronstam, 2002).  

 

Ett sätt att styra organisationen mot uppsatta värderingar och önskad kultur kan vara 

genom att utforma ett handlingsprogram (Kronstam, 2002). Detta innebär uppställning 

av mål, ansvar och metoder för att uppnå önskad effekt och sedan möjliggöra 

utvärdering av detta. Vid kulturstyrning kopplat till CSR används ibland Code of 

Conducts som handlingsplan och innefattar uppsatta etiska aspekter, visioner och 

ledarskapsfilosofier (Anthony et. al., 2014). Internrekrytering av chefer (eftersom dessa 

redan är introducerad i företagskulturen) och fokus på att kommunicera företagets 

värdegrund vid extern rekrytering underlättar upprätthållandet av företagskulturen 

(Kronstam, 2002). Utvärderingen av uppsatta mål kan vidare ske genom 

personalenkäter (ibid). Ett sätt att uppmuntra en viss företagskultur är också att befordra 

och belöna personer som uttrycker och symboliserar önskad kultur (Alvesson, 2009). 

Ett belöningssystem förstärker normer och värderingar i företaget vilket skapar 

möjligheter för chefer att styra kulturen i önskad riktning (Kerr & Slocum, 1987; Roth, 

2014). Utöver detta kan intranät och utbildningar användas för att influera personalen 

attityder och värderingar, genom att de förstår hur företaget ser på dessa frågor och vad 

som förväntas av personalen kopplat till dessa frågor (Anthony et. al., 2014; Borglund 

et. al., 2012). Utbildningar som genomförs ska vara kopplade till värderingar som 

ledningen vill att kulturen ska styras av (Kronstam, 2002). Exempel på utbildning inom 

en organisation där en av värdegrunderna är ”öppenhet”, kan utbildning genomföras 
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inom kommunikativt ledarskap (ibid). Slutligen är det absolut viktigaste att företaget 

lever som de lär (ibid). Det innebär att om företaget har en uttalad ståndpunkt att de 

värnar om miljön, ska detta följas i den grad det förmedlas utan att undanhålla 

information eller undvika åtgärder som går i linje med vad som förespråkas.   

 

Om en viss företagskultur inte är unik utan präglas av starka värderingar utifrån 

samhällets aktörer kan dessa normativa påtryckningar resultera i ett svagare inflytande 

hos cheferna över organisationen (Alvesson, 2002). Detta kan vara problematiskt vid 

styrning av CSR då Pedersen (2006) menar att företag måste ta hänsyn till sina 

intressenters värderingar vid utformning av sina CSR-insatser. Däremot, som tagits upp 

tidigare, så spelar den ekonomiska aspekten av CSR en överordnad roll i företags arbete 

med CSR (Epstein et. al., 2015). Detta borde resultera i att medarbetare finner mening 

med att arbeta med CSR dels utifrån företaget men även utifrån samhället. Det borde 

även underlätta för företag att styra CSR-arbetet eftersom ett vinstkrav ramar in vilka 

satsningar som bör genomföras.      

 
3.4.2 Intressentstyrning 
 

Att företag interagerar med intressenter är en viktig del i CSR. Utan denna interaktion 

mellan företag och intressenter kommer företag få det svårt att identifiera 

intressenternas attityder och beteenden (Pedersen, 2006). Intressentstyrning syftar till att 

vårda företags relationer med intressenterna (Friedman & Miles, 2006). Denna dialog 

kan tolkas utifrån nedanstående figur (Figur 1) framtagen av Pedersen (2006:143): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 
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 Intressentfilter: Intressentfiltrering beskriver vilka intressenter som företaget för 

en dialog med (Pedersen, 2006). Det är osannolikt att företag tar hänsyn till 

samtliga intressenter eftersom det är tidskrävande och kostsamt att föra dialog 

med samtliga. Det är därför viktigt att företag separerar centrala intressenter från 

mindre viktiga (ibid). Filtreringen är viktig då praktiska åtgärder ska genomföras 

utifrån vilka insatser som dialogerna förespråkat. Dialogerna kommer alltid att 

vara ofullständiga eftersom fokus på vissa intressenters intressen exkluderar 

andras (ibid). Problemet med detta är att oavsett hur framgångsrikt ett företag är 

inom CSR kommer intressentfiltreringen innebära en risk, då kritiker anser att 

företaget missat att lyssna på, enligt dem viktiga intressenter (ibid).   

 

 Tolkningsfiltret: Tolkningsfiltret syftar till transformationen från intressenternas 

mångfasetterade röster till ett antal specifika beslut (Pedersen, 2006). Dialog 

mellan företag och intressenter är en komplicerad process där möjligheterna för 

företag att implementera samtliga valda intressenters önskemål kan vara 

bristfälliga (ibid). Komplexiteten härstammar inte bara mellan olika 

intressentgruppers preferenser utan också mellan intressenter inom samma grupp 

(ibid). Det är därför viktigt att undvika misstolkningar av intressentdialoger 

innan översättning till ett antal faktiska beslut. Tolkningsfiltret speglar 

skillnaderna mellan intressenternas intressen och de faktiska besluten som tagits 

via intressentdialogerna (ibid). Det är därför viktigt att beslut tagits med 

bakgrund i rätt avvägning mellan effektivitet och val av vilka och hur många 

intressentintressen som ska inkluderas (ibid).  

 

 Responsfilter: Responsfiltret beskriver handlingen då intressenternas krav på 

företaget operationaliseras (Pedersen, 2006). Det speglar skillnaden mellan den 

faktiska implementeringen av en insats och beslutet som tagits efter 

intressentdialogerna (ibid). Beslut som tagits efter dialogerna speglar eventuellt 

någorlunda utvalda intressenters intressen, men operationaliseringen av dessa 

beslut kan vara problematiska (ibid). Problem kan uppstå i samband med 

teknologiska, ekonomiska och politiska barriärer som begränsar 

handlingsmöjligheterna för företaget (ibid). Vidare operationaliseras ofta 
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besluten av personer som inte varit delaktiga i intressentdialogerna och deras 

uppfattning av vad som ska implementeras och göras kan skilja från besluten 

som framtagits via dialogerna (ibid). Slutligen kan oförutsedda händelser leda 

till att önskade handlingar inte är möjliga att genomföra och därigenom 

resulterar i differens kontra den ursprungliga tanken (ibid).  

 

 

 

För att interagera med sina intressenter beskriver Savage et al., (1991) fyra olika 

strategier som utgår från fyra olika kategoriseringar av intressenterna. Dessa fyra 

kategoriseringar av intressenterna har sin utgångspunkt i två frågor. Den första frågan 

berör huruvida intressenten innehar makt över organisationen och på så sätt utgör ett 

hot. Denna makt utgörs av hur pass beroende organisationen är av intressenten. Den 

andra frågan syftar till i vilken grad intressenten är villig att sammarbeta med 

organisationen. Denna frågan syftar till att förbättra företagets verksamhet genom att 

identifiera potentiella samarbeten. Nedan illustreras dessa fyra strategier (Savage et. al., 

1991:65):  

 

Figur 6 
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Exempel på intressenter som kan ingå i typ 1-klassen är medarbetare, chefer och 

leverantörer (Savage et. al., 1991). Genom att dessa involveras vid beslutsfattande kan 

företaget främja samarbete exempelvis genom att leverantörer tar en mer aktiv del i 

produktionsprocessen och därmed bidra till bland annat minskade utvecklings- och 

produktionstider (ibid). Intressenter som inte utgör något hot mot organisationen och 

heller inte önskar samarbeta med organisationen kategoriseras i typ 2-klassen (ibid). 

Exempel på intressenter som återfinns i denna kategori är konsumentgrupper och 

yrkesförbund. Genom att dessa intressenters makt och samarbetsvilja är låg bör inte 

företag slösa med sina resurser genom att söka dialog med dessa (ibid). Däremot bör 

företag överväga dessa gruppers intressen vid strategiska beslut då frågor rörande 

exempelvis utsläpp och produktsäkerhet kan få dessa grupper att utgöra potentiella hot 

mot företaget (ibid). Den minst eftertraktade gruppen av intressenter för företag är de 

som kategoriseras i typ 3-klassen (ibid). Exempel på intressenter inom denna kategorin 

är företagets konkurrenter och i viss mån media. Den defensiva strategin försöker 

minska företagets beroende av dessa intressenter (ibid). Detta kan göras på två sätt 

(Kotter, 1979). Antingen genom att försöka minska kostnaden av att rätta sig efter dessa 

intressenter eller minska makten hos dessa intressenter genom att exempelvis försöka 

påverka lagstiftning och branschnormer. Den fjärde intressentgrupperingen i typ 4-

klassen utgör en avgörande roll för företaget (Savage et. al., 1991). Dessa intressenter 

har dels en hög samarbetsvilja men innehar även hög makt över organisationen en 

typisk intressent inom denna kategori är kunder. Genom att företag samarbetar med 

dessa intressenter kommer risken minska för att intressenterna motarbeta organisationen 

(ibid).   

 

3.4.3 Environmental Management System  
 

Environmental Management System (EMS) ska på ett systematiskt vis styra den 

operationella verksamheten kopplat till miljöfrågor (Visser et. al., 2007). Environmental 

Management betyder olika saker för olika männiksor (Meima, 2002). Varje företag har 

specifika EMS utformade efter den egna organisationen varför dessa system i stor 

utsträckning varierar från företag till företag (Vaiskunaite, 2009). Det som avgör hur 

detta system är utformat är kontextspecifika faktorer, exempelvis storlek på företaget, 

intressenternas inflytande och verksamhetens teknologiska utveckling (Klassen & 

Whybark, 1999).  
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EMS består av två delar (Visser et. al., 2007; Schaltegger et. al., 2003). Den ena delen 

består av hur företag planerar, handlar, mäter och jämför faktiskt utfall mot planerat 

utfall. I detta steg kan policys utgöra grunden i arbetet för att sedan mäta och utvärdera 

måluppfyllnad kopplat till nyckelaktiviteter (Gibson & Tierney, 2011). Det finns idag 

olika styrsystem för att arbeta med EMS så som ISO 14000 och Eco Management and 

Audit Scheme (Borglund et. al., 2012). Den andra delen berör hur ledningen fattar 

beslut kring vilka mål som måste uppfyllas för att organisationen ska kunna upprätthålla 

legitimitet i samhället. Denna strategiska inriktning kan delas in i sju breda grupper som 

inte är exkluderade utan specifika företagsstrategier kopplat till miljöarbete kan komma 

att ingå i flera (Meima, 2002): 

 

1. Hållbarhetsvision. Denna strategi utgår från en vision där företag agerar både 

proaktivt och adaptivt kopplat till miljöarbete.  

2. Miljöinriktad strategi. Strategin utgår från att miljöproblem kommer att resultera 

i exempelvis högre priser, förändrade preferenser hos kunder och förändrad 

lagstiftning. 

3. Sammarbete med samhället. Denna strategi syftar till företag som väljer att 

samarbeta med nyckelaktörer i samhället för att bevara eller utveckla företagets 

legitimitet och är starkt relaterat till intressentteorin. 

4. Miljöstyrningsmetoder. Strategin syftar till implementeringsprocessen av nya 

styrverktyg och system som inkluderar miljöaspekter i affärsbesluten. 

5. Marknadsmöjligheter inom miljö. Perspektivet inom denna strategin fokuserar 

på att söka och utveckla nya marknadsmöjligheter kopplat till kunders 

miljökrav. 

6. Renare produktion. Denna strategi syftar till det proaktiva, systematiska och 

integrerade arbetet i företag kopplat till minskad miljöpåverkan genom 

förebyggande åtgärder kopplat till utsläpp, energikonsumtion, avfall, 

materialsubstitut samt process- och produktutveckling. 

7. Miljöbaserad konkurrensförmåga. Strategin syftar till att förbättra 

konkurrenskraften i företag genom kunskap, kompetens och förmåger i företag.    

 
3.4.4 Att mäta och utvärdera CSR 
 

Lindgreen et al. (2009) kom fram till att olika företag fokuserar på olika aspekter av 

CSR, vilket enligt författarna möjligtvis kan kopplas till att de tar hänsyn till olika 
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intressentgrupper. Många forskare anser idag att företag bör utvärdera CSR utifrån deras 

intressenter eftersom företag strävar efter legitimitet i samhället de verkar (Turker, 

2009; Pérez & del Bosque, 2013; Martinez et. al., 2013). Clarkson (1995) tog fram ett 

ramverk för att utvärdera CSR med utgångspunkt från intressenterna. Detta ramverk 

bygger på 78 fallstudier genomförda under en tioårsperiod. Dessa fallstudier resulterade 

i tre slutsatser som listas och motiveras nedan: 

 

 ”Det är nödvändigt för företag att skilja på intressenters och samhällets 

problem eftersom företag och dess chefer hanterar relationen med 

intressenterna och inte samhället” (Clarkson, 1995:100).  Det är viktigt att 

distansera intressenterna från samhället på grund av den annars breda tolkningen 

kring vad som är ett samhällsproblem. Denna bredd gör kommande analys mer 

komplex och abstrakt än om utgångspunkten ligger i företagets intressenter. 

Vidare berör intressenters frågor och krav nödvändigtvis inte ett 

samhällsproblem (exempelvis medarbetar policy) och vice versa (Clarkson 

1995).  

 

 ”Det är nödvändigt att genomföra analys på rätt nivå: institutionell, 

organisations- och individnivå” (Clarkson, 1995:100). Den institutionella 

analysen utgår från företagets roll i samhället. Här analyseras CSR utifrån vad 

socialt ansvarstagande är. Frågor berörande intressentstyrning och vilka problem 

inom CSR företaget ska arbeta med diskuteras på organisationsnivå. 

Organisationsnivån är den nivå företagets arbete med CSR bör utvärderas på. På 

nästkommande nivå, den individuella, sker interaktionen mellan chefer och 

intressenter. Utifrån denna nivå bör anställda och chefer utvärderas (Clarkson 

1995). 

 

 ”Detta sammantaget gör det möjligt för företag att analysera och utvärdera 

både prestationer i företag kopplat till CSR men även chefers prestationer 

kopplat till företags ansvar och förhållande till intressenterna” (Clarkson, 

1995:100).  Företagets förhållande till samhället bör utvärderas utifrån RDAP 

skalan. Denna akronym står för Reactive, Defensive, Accommodative och 

Proactive. Skalan beskriver den nuvarande strategin kopplat till CSR där 

Reactive syftar till en företagsstrategi där företagsledningen inte erkänner ett 
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socialt ansvar mot sina intressenter och heller inte uppfyller kraven för detta. 

Defensive syftar till en strategi som erkänner det sociala ansvaret men 

motarbetar det genom att göra minsta möjliga för att uppnå det. Accommodative 

inte bara erkänner det sociala ansvaret mot intressentera utan accepterar det och 

uppfyller detta väl. Proactive beskriver en företagsstrategi som försöker 

antecipera det sociala ansvaret kontra intressenterna och uppfyller detta mer än 

vad intressenterna kräver. Den andra delen i utvärderingen handlar om 

verkställandet. Denna utvärdering mäter intressenternas tillfredställelse med 

företagets CSR-arbete genom att utvärdera chefernas måluppfyllnad av de 

uppsatta målen (Clarkson 1995).    

 

Utvärderingen av måluppfyllnad i företag kräver att dessa mål mäts på något sätt. Att 

mäta måluppfyllnad kopplat till mål inom CSR kan exempelvis vara att utifrån sociala 

mål kopplat till CSR mäta andel kvinnor eller män i företaget, antal arbetsplatsolyckor 

etc. (Borglund et. al., 2012). Som beskrivits i tidigare avsnitt syftar miljödimensionen 

inom CSR till att minska företags miljöpåverkan. Därför bör mätningar i företag kopplat 

till denna dimension inbegripa exempelvis koldioxidutsläpp, elförbrukning och andel 

återvunnet material i producerade produkter. Att mäta vinster kopplat till CSR-arbetet 

kan vara svårt. Många ekonomiska fördelar av att arbeta med CSR är ogripbara. Att 

mäta utsläpp kopplat till ekonomiska fördelar är relativt enkelt i förhållande till att mäta 

de ekonomiska fördelarna av förhöjt välbefinnande hos medarbetare. Att mäta 

företagets inverkan på samhället kopplat till ekonomiska aspekter är ännu svårare 

(Epstein & Buhovac, 2014).     

 

3.5 Ett ramverk för att analysera styrning 

Ekonomistyrsystem är utformat olika från företag till företag, det inbegriper olika delar 

och är mer eller mindre sofistikerat. Detta resonemang bygger på Otley (1999) som har 

framtagit ett ramverk för att analysera hur olika företag i sin helhet har utformat deras 

ekonomistyrsystem och hur de arbetar utifrån detta. Ramverket bygger på ett 

övergripande perspektiv som inte bara undersöker själva mätningen av faktorerna utan 

inbegriper även styrningen mot de uppsatta målen. Ramverket bygger på fem frågor 

(Otley, 1999:365-366): 
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 “What are the key objectives that are central to the organization’s overall future 

success, and how does it go about evaluating its achievement for each of these 

objectives? 

 What strategies and plans has the organization adopted and what are the 

processes and activities that it has decided will be required for it to successfully 

implement these? How does it assess and measure the performance of these 

activities? 

 What level of performance does the organization need to achieve in each of the 

areas defined in the above two questions, and how does it go about setting 

appropriate performance targets for them? 

 What rewards will managers (and other employees) gain by achieving these 

performance targets (or, conversely, what penalties will they suffer by failing to 

achieve them)? 

 What are the information flows (feedback and feed-forward loops) that are 

necessary to enable the organization to learn from its experience, and to adapt its 

current behavior in the light of that experience?” 

Otley menar att ovan nämnda frågor starkt relaterar till några centrala ämnen kring 

styrning och mätning. Vidare hävdas att den första frågan söker definiera de uppsatta 

målen och mätningen av dessa, inte bara ur ett finansiellt perspektiv utan även utifrån 

alla intressenters förväntningar. Den andra frågan menar Otley är nära sammankopplad 

med strategi och implementering samt praktiska perspektiv rörande affärsprocess och 

operationell styrning. Den tredje frågan är av mer traditionell karaktär och omges av 

mycket litteratur menar Otley, då tyngden ligger på ämnen så som benchmarking. Den 

fjärde frågan har benägenhet att åsidosättas beträffande prestationsmätning då denna typ 

av fråga enligt Otley, ofta åläggs funktioner inom Human Resource. Frågan har 

motiverats genom att styrning måste undgå ett kortsiktigt finansiellt perspektiv utifrån 

uppsatta belöningssystem. Den sista frågan har delvis framtagits av experter inom 

områdena Management Information System (MIS) och ekonomistyrsystem. Denna 

fråga ska enligt Otley kopplas till ämnen så som ”den lärande organisationen”, 

medarbetarinflytande och strategianpassning.       

 

Enstaka styrningsverktyg som exempelvis budget, behandlar inte på egen hand alla fem 

frågorna. Därför rekommenderar Otley (1999) att forskaren ser på organisationen 
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utifrån ett helhetsperspektiv där de använda styrningsverktygen tillsammans svarar på 

Otleys fem frågor. 

 

3.6 Konceptuell modell 

Modellen nedan bygger på teoriavsnittet i denna studie. Denna modell ligger till grund 

för kommande analys av de undersökta företagens styrning av och arbete med CSR. De 

vertikalt placerade boxarna beskriver tillsammans styrning av CSR och varje box 

innefattar åtgärder inom processdelarna (uppifrån och ner): beslutsprocess, 

Styrningsåtgärder, Styrningsutfall och slutligen utvärdering och förändring. 

Intressenterna och den ekonomiska dimensionen har placerats som ett kretslopp, 

eftersom dessa genomsyrar samtliga steg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7 Konceptuell modell  

  Beslutsprocess (miljö & socialt) 

 

- Nyckelmål 

- Strategi 

- Processer & aktiviteter                      

- Prestationsnivå som måste uppnås 

 

Processgenomförande (miljö & socialt) 

 

- Mäta & utvärdera 

- Belöning/Bestraffning 

- Informationsflöde 

Ekonomiska 

Dimensionen 
Intressenter 

Förändrings- 

process 



  
 

50 

4. Empiri  
 

I nedanstående kapitel presenteras företagsinformation om Scandic, Cederroth, Max, 

Apoteket Hjärtat och Folksam. Presenterad information berör deras CSR-arbete och 

styrningen av dessa insatser.  

 

4.1 Scandic 

Scandics är en hotellkedja och har cirka 230 hotell i sju länder och är den ledande 

hotellkedjan i Norden (Scandic, 2015a). Hotellkedjan har totalt cirka 14 000 anställda 

och omsatte 2014 cirka 10,8 miljarder kronor (Scandic, 2015b). Scandics CSR-arbete 

bygger drivkraften om hållbarhet inom miljö, socialt och ekonomiskt. Större delen av de 

insatser som genomförs presenteras nedan (Scandic, 2015c).  

 

 Miljö 

- Rent vatten och reducering av vattenanvändning: snålspolande toaletter, 

speciella duschmunstycken, diskmaskiner som återanvänder av sköljvattnet i 

föregående disk, 90 % av disk och tvättmedel är miljömärkt, kemfria 

städmetoder med ånga och fibertrasor och handfat med censorer på kranen. 

- Mat: ekologiska frukostar, fairtrade-märkt kaffe, minst 5 % av övriga mål 

och drycker är ekologiska på de Svanenmärkta hotellen. Slutligen antecknas 

hur mycket mat som serveras och slängs på frukostarna för att reducera 

”food waste”.  

- Intredning och byggnation: Eftersträvar inköp av miljömärkta möbler, 

inreder med miljövänliga material som exempelvis kuddar i ull och lin 

istället för syntet. Strävar efter att hotellen ska använda LED-lampor.  

- Städning: Sorterar avfall i upp till 22 fraktioner, många anlitade tvätterier är 

Svanenmärkta och ingen användning av engångsförpackningar. 

- Energikällor: Använder vattenkraft, fjärrvärme, förnybara energikällor etc. 

 Socialt 

- Scandic i samhället: Vissa hotell skänker lakan till härbärgen, skänker 

pengar till Rädda barnen, arbetar med att skapa sunda värderingar för 

medarbetare, gäster och kunder, Fairtrade-märkt kaffe garanterar goda 

odlingsomständigheter. 
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- Säkert boende: Hotellgenomgång av 120 säkerhetspunkter varje år, 

brandsäkerhet, utbildning av personal inom dessa frågor, säkerhetshandbok 

för personalen.  

 Ekonomiskt  

- Alla CSR-insatser som genomförs ska vara hållbara ekonomiskt och gynna 

företaget på sikt (Inger Mattsson).  

 

Scandics CSR-arbete startade 1993 genom att låta hela personalen genomgå en 

hållbarhetsutbildning i vilken totalt 5000 anställda deltog (Ingrid Mattsson). Under det 

första halvåret bestämdes vilka hållbarhetsinsatser som skulle implementeras och 1500 

aktiviteter jämfördes och personalens synpunkter och tips användes i urvalsprocessen. I 

det stora hela har Scandic inte gjort några större misstag under utvecklingen av CSR-

arbetet och mycket av det beror på att implementeringen har genomförts steg för steg 

med mindre och mer frekventa satsningar (Inger Mattsson). En annan faktor som Inger 

beskriver som en bidragande faktor är involveringen av de anställda i CSR-processen, 

vilket medfört att fler synpunkter lyfts fram. Detta är något som Ingrid önskar mer av i 

dagsläget men på grund av ökat kostnadsfokus och betydligt fler anställda förlitas 

arbetet nu på fastslagna rutiner. Innebörden av CSR har förändrats över tiden för 

Scandic där utgångspunkten främst varit miljöfrågor (Inger Mattsson). Vidare beskrivs 

att detta har byggts ut för att nu inbegripa miljöfrågor, ”Scandic i samhället” (bygger på 

samhällsengagemang både lokalt på orten och i större samhällsfrågor), säkerhet, hälsa, 

mångfald, tillgänglighet för alla oavsett behov, mänskliga rättigheter och 

anställningsvillkor. Dock anser hon att CSR inte borde ses som ett separat arbetsfokus 

utan snarare som en del av ett långsiktigt företagande. CSR-arbete är endast insatser 

som utförs utöver vad lagen kräver (Inger Mattsson).  

 

Den främsta nyckeln till framgång är den stora utbildningsprocessen 1993 som har 

resulterat i att medarbetarna får vara delaktiga och påverka CSR-arbetet (Inger 

Mattson). Detta är ett koncept som fortfarande behålls där dialoger hålls med anställda 

kontinuerligt (Inger Mattsson, Elin Stark). Dialoger förs med ett hållbarhetsråd som 

inbegriper alla hotelldirektörer som i sin tur förmedlar informationen vidare till 

anställda på respektive hotell. En annan viktig framgångsfaktor är att CSR-arbetet är 

integrerat med verksamhetsstrategin och att samma rutiner gäller på samtliga hotell 
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(Inger Mattsson). Operationellt är nyckeln till framgång engagerade medarbetare inom 

CSR-arbetet (Elin Stark).   

 

Den största utmaningen inom hela CSR-området är att bevisa att företaget verkligen 

uppfyller det som förmedlas (Inger Mattsson). Andra utmaningar som beskrivs inom 

CSR-arbetet är ökade krav från avtalskunder, begränsande hyresavtal och begränsade 

resurser i form av tid, pengar och kunskap. Fastighetsutmaningen grundas i att hotell- 

och avdelningsbyggnader är hyresrätter där kontrakten är skrivna på 20 år och ägs 

därför inte av Scandic. Detta medför förhandlingsproblem med fastighetsägarna om 

hållbara energikällor som exempelvis värmesystem, då fastighetsägarna inte vill 

investera i ny teknik som sedan Scandic tjänar på i form av exempelvis 

energibesparingar. Det är även svårt att förutse teknikutvecklingen 20 år framöver vid 

ingången av hyreskontrakten (Inger Mattsson). Scandic erbjuder då att betala mer hyra 

men fastighetsägarna är ofta osäkra om Scandic klarar av att sköta denna nya teknik. 

Utöver dessa utmaningar beskriver Elin Stark att den största utmaningen på operationell 

nivå är att få ut informationen kring CSR-arbetet till extrapersonal som arbetar på 

helgerna. 

  

4.1.1 Övergripande om CSR-arbetet 

Scandic bedriver endast projekt som går i linje med den övriga verksamhetsstrategin, 

vilket innebär att dessa ska vara hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv och stämma 

överens med övergripande verksamhetsstrategi (Inger Mattsson). Styrningen sker 

genom att verksamhetsstrategin vidarebefordras från ledningen till avdelningscheferna 

på exempelvis produktutvecklingsavdelning, restaurangavdelning, etc. (Inger Mattsson). 

Enhetschefen för varje avdelning är ytterst ansvarig för att avdelningens 

hållbarhetsinsatser synkroniseras med verksamhetsstrategin (Inger Mattsson).  

 

Processen vid implementering av nya CSR-insatser initieras ofta på initiativ från 

avdelningarna (Inger Mattsson). CSR-förbättringar har blivit en naturlig del av 

verksamheten precis som ekonomi och andra frågor. Eftersom Scandic eftersträvar små 

förbättringar innebär förändringarna sällan stora projekt med flertalet inblandade (Inger 

Mattsson). Scandic genomför även intressentanalyser för att identifiera vad dessa 

grupper anser att Scandic bör satsa på (Inger Mattsson). Vad som styr vilka CSR-

insatser som ska implementeras och genomföras bygger främst på ekonomiska aspekter 
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(Inger Mattsson). Detta eftersom Scandic ägs av ett riskkapitalbolag och höga krav då 

ställs på att insatserna ska kunna räknas hem ekonomiskt inom en ganska kort tidsram. 

Detta får effekten att vissa insatser inte kan genomföras som exempelvis investering i 

vindkraft eftersom kalkylen ekonomiskt går ihop först efter 15 år. Utöver det 

ekonomiska ska insatserna uppskattas av kunderna och insatserna ska tillföra 

verksamheten någonting positivt (Inger Mattsson).  

 

Innan ett nytt projekt implementeras granskas inköpsavtalet och statistik tas fram i form 

av vad hotellen använder idag för att sedan genomföra beräkningar över vilken 

kostnadseffekt en eventuell förändring ger (Inger Mattsson). Därefter görs ett brukstest 

vilket innebär att några utvalda hotell (pilothotell) får testa projektet och ge feedback 

över hur det fungerar. Slutligen görs eventuellt justeringar och ytterligare brukstester 

innan projektet implementeras på samtliga hotell (Inger Mattsson).  

 

En informationskanal som används för att förmedla förändringar till hotellen är Scandic 

Business School (Inger Mattsson). Det är en intern utbildningsportal där utbildningar 

läggs ut som de anställda ska genomföra. Utöver detta förmedlas informationen via 

intranätet, en interntidning, utskick via mail till hotelldirektörerna och via 

informationsmöten med hotelldirektörerna (Inger Matsson). I samband med detta 

förmedlas också en deadline då exempelvis utbildningarna ska vara genomförda och 

detta kontrolleras via databasen. Information från hotellchef till medarbetare sker 

genom informationsmöten (Elin Stark).  

 

Arbetet med att introducera nya medarbetare i Scandics kultur bygger på utbildningar 

främst via utbildningsportalen (Inger Mattsson, Elin Stark). Utbildningarna som ska 

genomföras är om Scandics historia, hållbarhet, säkerhet, Scandics värderingar, 

tillgänglighet och service. Scandic kräver att dessa är genomförda för att anställda ska få 

ta del av personalförmåner, vilket då fungerar som en säkerställning att utbildningarna 

utförs (Inger Mattsson).  

 

För att styra externa aktörer som exempelvis leverantörer att arbeta med CSR bifogas en 

uppförandekod till avtalet mellan Scandic och leverantörerna (Inger Mattsson). Vid 

godkännande av avtalet godkänns också att uppförandekoden följs. Det har dock 

framkommit att detta inte är tillräckligt eftersom detta inte säkerställer att leverantörerna 
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verkligen uppfyller kraven (Inger Mattsson). Scandic utvecklar nu screeningverktyg och 

revisionsverktyg som planeras införas hösten 2015 för att säkerställa detta arbete. 

Arbetet kommer bygga på att ställa frågor och begära in information från leverantörerna 

som är förknippat med uppförandekoden (Inger Mattsson). Det kommer vidare att 

genomföras besök hos dessa för att kontrollera insatserna. Krav kommer även ställas på 

att leverantörerna vidare ställer krav på deras underleverantörer (Inger Mattsson).   

 

Inger Mattsson som är CSR-ansvarig har yttersta ansvaret för att hålla Scandic 

uppdaterat på förändringar som sker inom CSR (Inger Mattsson). Hon har även en 

Sustainability Group vid sin sida bestående av några frivilliga anställda som hjälper 

henne att identifiera förändringar som sker i andra länder. Fokus läggs på det nuvarande 

mest aktuella i samhället, vilket idag är främst inom sociala frågor där fokus ligger på 

att förbättra arbetet med mänskliga rättigheter (Inger Mattsson). Personalen har också en 

viktig roll i arbetet med förändringar inom CSR, då de brukar kontakta Inger för att få 

hjälp att förbättra CSR-initiativ som de lokaliserat operationellt. Operationellt sker 

ingen kommunikation med leverantörer utan Elin Stark beskriver att allt detta arbete 

sköts från högre positioner i företaget.  

 

4.1.2 Intressenter 

Intressenterna vars intressen som Scandic tar hänsyn till vid beslut inom CSR är 

medarbetare på nyckelpositioner, ledningsgruppen, stamgäster, avtalskunder, ägare, 

potentiella medarbetare på hotell och restaurangskolor, finansinstitut eftersom Scandic 

ägs av ett riskkapitalbolag och därför ständigt är ute till försäljning och icke-statliga 

organisationer (NGOs) som exempelvis världsnaturfonden och naturskyddsföreningen 

(Inger Mattsson).  

 

Vid val av vilka nya insatser som ska genomföras tas detta beslut främst av ledningen 

som är den intressentgrupp som väger tyngst eftersom de anses kunna verksamheten 

bäst (Inger Mattsson). Elin Stark anser vidare att det är bra att arbetet styrs uppifrån 

eftersom att det annars lätt glöms bort i det dagliga arbetet. Processen vid valet utgår 

från en intressentanalys som genomförs en gång per år och inbegriper vilka insatser de 

utvalda intressenterna presenterat (Inger Mattsson). Dessa presenteras i ett diagram där 

interna och externa intressenters insatsförslag sammanvägs. De aktiviteter som senast 

presenterades av många intressenter var säkerhet på hotellen, säkerhet i köket (food 
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safety), medarbetarnas välmående, koldioxidutsläpp och avfallshantering. Utifrån detta 

väljer ledningen vilka insatser som ska genomföras och sätter då upp mål för dessa och 

hur de ska mätas och följas upp (Inger Mattsson). Av dessa insatser väljs ett fåtal som 

ska fokuseras extra mycket på, vilket innebär hårdare krav och uppföljning. Det väljs 

också ut ett fåtal som Scandic ska profilera sig på (Inger Mattsson). Detta är aktiviteter 

som ska lyftas fram och kommuniceras ut till allmänheten. De aktiviteter som profileras 

ska inte vara självklarheter som exempelvis att säkerhet och att medarbetarna mår bra.  

 

4.1.3 Miljöinsatser 

Beslutsunderlaget miljöinsatser har breddats och hänsyn tas inte endast på den totala 

miljöpåverkan i kombination med kostnadseffekten utan insatsen ska även vara hållbar 

ur andra perspektiv (Inger Mattsson). Det innebär att Scandic beräknar den totala 

effekten av initiativet, vilket utöver miljöpåverkan kan innebära beräkning av 

hållbarhetspåverkan ur ett ekonomiskt perspektiv, varumärkesperspektiv och 

arbetsmiljöperspektiv (Inger Mattsson). Insatserna utvärderas numera även inom 

effekten på företaget för att undvika skandaler, vilket innebär att miljöfrågorna kopplas 

samman med risk management. Utöver detta påverkar stora avtalskunder vilka 

miljösatsningar som vidtas då dessa ställer höga krav på Scandic (Inger Mattsson).  

 

Scandics mål inom miljöarbetet är för tillfället att ständigt reducera utsläppen och dessa 

ska vara eliminerade år 2025 för den egna verksamheten (Inger Mattsson). Sedan 

kommer målen byggas vidare enligt Inger för att även inkludera leverantörer och gäster. 

För att nå dessa mål beskrivs det att energiförbrukningen måste minskas. Detta är en 

pågående process för att successiv reducering. Mängden osorterade avfall ska reduceras 

vilket för tillfället inte kan bli mycket bättre (Inger Mattsson). Minska matavfallen är ett 

annat mål, vilket de är bra på vid frukosten och detta ska nu även förbättras vid luncher 

och middagar (Inger Mattsson, Elin Stark). Vem som sätter upp målen beror på 

omfattningen. Stora satsningar som exempelvis reduceringen av utsläpp tar ledningen 

beslut om (Inger Mattsson). Vid mindre satsningar tas besluten på respektive enhet som 

är ansvariga för insatsen, ett exempel är inköpsavdelningen som övervakar 

leverantörerna (Inger Mattsson). Dessa mindre mål presenteras sedan för ledningen men 

då mer i informationssyfte. På hotellnivå sätts alla mål uppifrån eller via kraven som 

Svanenmärkningen medför (Elin Stark).  
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Scandic använder ett miljöapporteringssystem för att utvärdera om miljömålen uppfylls, 

där varje hotell fyller i en rapportering en gång i månaden (Inger Mattsson, Elin Stark). 

Detta inkluderar även sociala frågor, men inom miljö inkluderas avfall, vatten, vilka 

energislag som används, koldioxidutsläpp, kemikalieförbrukning och energiförbrukning 

fördelat på värme, kyla och el. Detta granskas dock inte vilket innebär att CSR-

ansvariga och ledning inte vet om det som fyllts i verkligen stämmer (Inger Mattsson). 

Det beskrivs att granskning av detta är något som kommer behöva införas och detta 

främst ifall Scandic blir börsintroducerade och denna fråga behandlas just nu. Då 

kommer inte tillit till involverade medarbetare duga utan granskningsåtgärder måste 

införas för att säkerställa att vad som presenteras verkligen uppfylls eller att 

rapporteringssystemet verkligen beräknar korrekt (Inger Mattsson). I samband med 

detta kommer förmodligen en specialist behöva anställas.  

 

Utöver miljörapporteringssystemet skickas en ”selfaudit” ut av CSR-ansvariga två 

gånger om året, där hotellen får svara på ja och nej frågor inom både miljö och socialt 

(Inger Mattsson, Elin Stark). Syftet med detta är att förbättra detta arbete och hitta 

systematiska fel där många hotell upplever problem. Är det endast ett hotell som inte 

uppfyller arbetet utvärderas orsakerna till detta och det är ofta en ledningsbrist. 

Genomgång av svaren och eventuella åtgärder initieras av CSR-ansvarig (Inger 

Mattsson). Vad gäller frukostarna görs dock inspektioner på plats för att säkerställa att 

exempelvis varorna är ekologiska och att rutiner uppfylls (Inger Mattsson, Elin Stark). 

Detta görs både av interna och externa revisorer.  

 

Tidigare existerade bonusar kopplade till miljöarbetet och respektive hotell som 

incitament att fokusera på miljöfrågor på hotellnivå (Inger Mattsson). Detta togs dock 

bort i samband med ett ägarbyte, då det upplevdes som invecklat och komplext. Numera 

används Svanenmärkning som incitament, vilket bygger på att hotell som inte uppfyller 

kraven för Svanenmärkning inte får delta i säljmaterialet som skickas ut till 

storkunderna (Inger Mattsson, Elin Stark). Utöver detta har Scandic krav på att 

respektive hotell ska följa centrala upphandlingsavtal och detta inkluderar krav på vilket 

material som ska köpas in och från vilken leverantör (Inger Mattsson, Elin Stark). De 

hotell som ändå väljer att inte följa detta får ingen hjälp med framtagning av statistik 

kring produkterna som vidare ska representeras för beslutstagare om hotellet uppfyller 
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kraven för Svanenmärkning. I detta skede brukar dessa hotell ångra sig eftersom detta är 

ganska tidskrävande arbete.  

 

Scandic kommer införa hållbarhetsredovisning (GRI) innan 2015 års slut (Inger 

Mattsson). Det kommer ett EU-direktiv 2017 att alla företag med mer än 400 anställda 

ska inför detta (Inger Mattsson). Scandic har valt att implementera det snabbare 

eftersom det närmar sig en eventuell börsintroduktion. Hållbarhetsredovisningens 

utformning över vad som ska presenteras görs via intressentanalysen där det presenteras 

vad intressenterna efterfrågar (Inger Mattsson). Den kommer att innehålla miljöfrågor, 

sociala frågor med en ekonomisk koppling. I dagsläget presenteras Scandic fyra 

miljönyckeltal som ingår i den finansiella rapporten. 

 

4.1.4 Sociala insatser 

Scandics arbete med att förbättra den sociala delen av CSR bygger på att förbättra 

trivseln på arbetsplatsen, motverka diskriminering, förespråka mångfald och diverse 

externa samhällsinsatser (Inger Mattsson, Elin Stark). Scandic kräver att varje hotell ska 

genomföra minst tre externa sociala aktiviteter varje år och detta kontrolleras genom 

”Self audit” formuläret (Inger Mattsson, Elin Stark). Hotellen får själva välja vad de vill 

göra, men om tre aktiviteter inte genomförs styr Inger att det blir gjort (Inger Mattsson).  

 

För att styra verksamheten mot en förbättrad trivsel bland de anställda genomförs 

årligen en omfattande medarbetarundersökning (Inger Mattsson, Elin Stark). Denna 

innefattar frågor om exempelvis den fysiska arbetsmiljön och hur medarbetarna 

upplever deras befogenheter att fatta egna beslut, frågor om närmaste chefen och 

företagsledningen (Inger Mattsson). Varje enhetschef får en sammanställning av 

resultatet som de har ansvar att följa upp och åtgärda eventuella problem (Inger 

Mattsson, Elin Stark). Resultatet och åtgärderna kopplat till undersökningen rapporteras 

sedan vidare till närmaste chef som för in detta i datasystem för att kunna jämföra om 

förbättringar skett kontra tidigare års undersökningar (Inger Mattsson, Elin Stark). På 

operationell nivå anordnas uppföljningssamtal kopplade till medarbetarundersökningen, 

där uppkomna brister behandlas med personalen för att förbättra trivslen på hotellet 

(Elin Stark). Scandic har också en filosofi att flytta runt hotellcheferna kontinuerligt för 

att få nya perspektiv på hotellverksamheten och undvika att dåliga rutiner och vanor 

påverkar det vardagliga arbetet negativt, vilket kan påverka anställdas trivsel negativt 
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(Inger Mattsson). Detta görs också för att se till att rätt kompetens finns tillgänglig på 

vartdera hotellet beroende på vilken situation de befinner sig i. Elin Stark beskriver även 

att det finns en Code of Conduct som innefattar riktlinjer för hur personalen på hotellen 

ska behandla och bemöta varandra och kunderna. 

 

Styrningen att motverka diskriminering och uppmuntra mångfald görs primärt via 

rekryteringsprocessen (Inger Mattsson). Det bygger på en strävan att alltid ha tydliga 

rutiner och strukturer för att endast bedöma en individ ur ett kompetens- och 

attitydperspektiv. De använder inga numeriska mål inom detta, men detta kan bli 

aktuellt att införa inom en snar framtid eftersom det är stort fokus på dessa frågor i 

dagsläget (Inger Mattsson). Utvärderingen sker istället genom 

medarbetarundersökningen där frågor ställs kopplat till skillnad i förutsättningar inom 

dessa områden, där den nuvarande uppfyllandegraden är 80-90 procent (Inger Mattsson, 

Elin Stark).  

 

Insatser kopplade till externa samhällsproblem genomförs frivilligt av respektive hotell 

och styrs främst av vad medarbetarna på respektive hotell önskar genomföra och vad 

kunderna på orten föreslagit (Inger Mattsson, Elin Stark). Exempel på insatser som 

beskrivs som genomförs på några hotell är utlåning av lokal till volontärorganisationer 

med begränsad ekonomi och hjälper kvinnor som är förföljda av sina män. Elin Stark 

beskriver att de har en stående aktivitet riktad mot barn på sjukhuset i Växjö där de 

ställer upp en motorcykel och bjuder på korv med bröd en gång om året. Dessa insatser 

är ett bra sätt att förbättra relationen med personer på den lokala orten och förbättra 

Scandics employer branding (Inger Mattsson).  

 

4.1.5 Ekonomiska aspekter inom CSR-arbetet 

CSR-arbetet inom miljö har resulterat i att Scandic kraftigt reducerat kostnaderna och 

gett en positiv lönsamhetspåverkan (Inger Mattsson). 2006 genomfördes beräkningar på 

hur mycket som sparats mellan 1996 och 2006. Besparingarna var i snitt cirka tio 

miljoner kronor per år (Inger Mattsson). Dock är det svårt att fastslå eftersom det inte 

går att prognostisera exakt vad ett annat arbetsupplägg hade medfört för 

lönsamhetspåverkan. På den sociala sidan är det oklart eftersom dessa insatser är ytterst 

svåra att beräkna. Däremot har kundundersökningar visat att Scandic förknippas med 
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ansvarstagande som påverkar varumärket positivt och då förmodligen resulterat i att 

kunder är beredda att betala extra för att bo på hotellen (Inger Mattsson).  

 

Alla projekt som genomförs ska vara lönsamma inom en viss tidsram som påverkas av 

storleken på investeringen (Inger Mattsson, Elin Stark). Det beskrivs att desto kortare 

tid som projektens lönsamhet kan räknas hem på desto lättare är det att genomföra 

dessa. Alla projekt som ekonomiskt kan räknas hem på mindre än ett år kan genomföras 

omgående, oavsett grundinvesteringens storlek (Inger Mattsson). Är beräkningarna 

lönsamma på längre sikt kräver ledningen fler bevis för att projektet kommer att vara 

lönsamt på lång sikt och om investeringen kan delas upp på mindre delar för att 

genomföras successivt. Elin Stark beskriver vidare att ekonomiska utvärderingar görs på 

högre nivåer i företaget och beslut som inte behöver tas på ledningsnivå tar 

hotelldirektörerna. Elin beskriver vidare att hotellen utvärderas utifrån årsresultat. I 

dagsläget genomförs inga större investeringar på grund av den eventuella 

börsintroduktionen då lönsamheten ska se bra ut (Inger Mattsson). 

 

4.2 Max 

Max är en hamburgerkedja som startade 1968 och hade år 2014, 99 restauranger med 

cirka 3500 anställda (Max, 2015a). Utöver restaurangerna i Sverige där majoriteten är 

placerad finns tre stycken i Norge, en i Danmark och elva stycken franchiserestauranger 

i Dubai och Abu Dhabi (ibid). Max omsatte 2014 2,2 miljarder kronor och ägs av 

familjen Bergfors (ibid). Max CSR-arbete bygger på att kontinuerlig förbättring och 

minska sociala- och miljömässiga belastningar inom ekonomiskt hållbara ramar (Max, 

2015b; Pär Larshans). Några av de insatser som Max arbetar med presenteras nedan:  

 

 Miljö 

- Klimatinsatser: Klimatmärkt meny där koldioxidmängd, metangasmängd 

och lustgasmängd presenteras (Max, 2015c). Minimera energiförbrukning, 

effektiv användning av maskiner, minska användandet av kartong, 

batteriförbud i leksakerna, minska transportutsläpp etc. (Max, 2015d; Pär 

Larshans).  

- Klimatkompensering: Genom att plantera träd i Uganda som kompenserar 

Max klimatpåverkan till mer än 100 % (ibid). 
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 Socialt 

- Ser kompetens och inte hinder: Anställer personer med funktionsnedsättning, 

samarbete med Samhall (Max, 2015e).  

- Integration i samhället: Deltar i Angeredsutmaningen som bygger på att 

samarbeta med skolor för att introducera unga på arbetsmarknaden (Pär 

Larshans).  

 Ekonomiskt 

- Insatser ska vara hållbara inom ett ekonomiskt perspektiv vilket innebär att 

CSR-insatserna ska återbetalas ekonomiskt (Pär Larshans).  

 

CSR-arbetet på Max har växt fram och utvecklats genom pådrivningar från ägarna att 

driva verksamheten på ett etiskt och korrekt sätt (Pär Larshans). Starten mot ett 

ansvarsfullt företagande handlade om att följa lagstiftning fullt ut och därmed undvika 

handlingar som är legalt riskabla. Vidare har CSR-arbetet utvecklats i tron om att bra 

affärer skapas genom att ta ansvar och i de situationer det går att ta ansvarsarbetet 

längre ska detta eftersträvas (Pär Larshans).  

 

Det viktiga i samband med att nya projekt startas är att implementeringen sker 

successivt och försiktigt för att sedan utvidgas om insatsen fungerar bra, vilket gör att 

det är mindre kostsamt att misslyckas (Pär Larshans). Flera mindre projekt startas 

samtidigt för att identifiera vilket projekt som fungerar bäst och som ska utökas och 

implementeras i större skala (Pär Larshans). Max CSR-arbete byggs genom att försöka 

identifiera samhällsutmaningar och sedan attackera dessa med målet att både företaget 

och samhället ska förbättras (Pär Larshans).  

 

En anledning till Max framgångar inom CSR är framtagandet av en ”Victory formula” 

som är en internt framtagen CSR-modell som bygger på hur CSR-arbetet ska 

implementeras (Pär Larshans). Det beskrivs att detta i kombination med en bra 

pedagogik har underlättat CSR-arbetet. En annan bidragande faktor till framgångarna 

beror på att alla satsningar genomförs fullt ut med målet att förbättra samhället (Pär 

Larshans). Detta är något som har uppmärksammats av externa intressenter och gynnat 

Max.  
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Den största utmaningen är att människor vill äta mer kött samtidigt som processen 

kopplat till nötköttet påverkar miljön negativt i form av vattenåtgång och 

klimatpåverkan (Pär Larshans). Vidare beskrivs att en stor företagsutmaning inom 

arbetet med CSR är den ökande befolkningen som gör att företag måste hitta nya 

lösningar för att inkludera fler människor på arbetsmarknaden (Pär Larshans). Utöver 

dessa är en utmaning utfasningen av det fossila samhället, vilket gör att företag måste 

hitta andra resurser och använda dessa på ett klokt sett för att uppnå en cirkulär 

ekonomi. En stor utmaning är också den interna förankringsprocessen, vilket beskrivs 

som att hitta de interna eldsjälarna som tror på och driver CSR-arbetet framåt. När dessa 

hittats går det relativt lätt (Pär Larshans).  

 

4.2.1 Övergripande om CSR-arbetet 

Max CSR-arbete bygger på en så kallad ”Power map” och handlar om att bygga 

organisationen inom områden där innovationskraften är större än andra aktörers (Pär 

Larshans). Strävan är då att leda arbetet med CSR snarare än att följa andra aktörers 

handlingar. Detta arbetsupplägg har resulterat i att Max inte behöver ändra strategin 

inom CSR utan istället justera verksamheten efter förändringar som sker. Den stora 

skillnaden mellan Max och andra företag är att Max inte arbetar med mål i den 

bemärkelsen andra företag gör, där målen ska uppfyllas. Max arbetar snarare i termer av 

en riktning, vilket innebär rörliga mål som aldrig ses som uppfyllda utan hela tiden 

justeras för att förbättra CSR-arbetet (Pär Larshans). Detta arbete utgår från en ABCD-

modell som beskriver fyra principer över hur samhället ser ut idag (Pär Larshans). 

Situationen inom varje princip utvärderas kontinuerligt mot föregående avstämning i 

förbättringssyfte.  

 

Max CSR-initiativ handlar om att identifiera samhällsproblem som har en anknytning 

till företagets verksamhet, vilket innebär att samhällsinsatser ska ha en positiv inverkan 

på företaget (Pär Larshans). CSR-insatser som implementeras och genomförs ska vara 

bra för samhället, bra för företaget och bra för individer (Pär Larshans). Insatser som 

inte är bra för alla tre måste utvärderas i det specifika fallet och vägas mellan för och 

nackdelar innan en eventuell implementering sker. ”Victory formula” är modellen som 

används för att utvärdera varje insats inom påverkan på företag, samhälle och individ 

(Pär Larshans). Modellen används för att säkerställa att företagets övergripande 
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verksamhetsstrategi sammankopplas med CSR-strategin, då modellen utvärderar 

strategiska beslut utifrån dess inverkan på samhället (Pär Larshans).  

 

Nya CSR-projekt testas successivt på enskilda restauranger (pilotprojekt) innan det 

utvidgas inom ett distrikt för att till sist implementeras fullt ut (Pär Larshans). Har 

system på restaurangnivå som utvärderar förbättringsprojekt varje vecka för att förbättra 

CSR-prestationerna (Pär Larshans).  

 

Internt når information om satsningar ut genom en personaltidning som delas ut fem 

gånger per år där information presenteras om vad som är aktuellt för tillfället inom 

arbetet med CSR (Pär Larshans). Det beskrivs vidare att månadsbrev skickas ut till 

anställda med information som berör CSR-arbetet. Facebook används också som en 

kommunikationskanal för att nå ut till både anställda och allmänheten (Pär Larshans). 

Utöver detta genomförs utbildningar och informationstillfällen inom CSR-arbetet. Även 

den årliga ”kickoffen” fokuserar på CSR-arbetet (Pär Larshans).  

 

Arbetet med leverantörerna bygger på att ha kännedom om deras verksamhet, 

samhällspåverkningar och vilka lagar de omges av (Pär Larshans). Utifrån detta ställs 

krav på vad leverantören ska uppfylla och detta ska rapporteras årligen för att utvärdera 

och förbättra deras CSR-arbete. Kraven som ställs är alltifrån uppfyllande av 

skattelagstiftning till nolltolerans till barnarbete (Pär Larshans). Utvärderingen syftar till 

att skapa mervärde genom förbättringar som gynnar både leverantören och Max, 

samtidigt som det förbättrar kommunikationen. Den är också en viktig pusselbit i 

avgörandet om samarbetet med leverantören ska bevaras. Utvärderingen om 

leverantörerna görs av inköpsavdelningen och CSR är en del i den totala utvärderingen 

som genomförs. Det genomförs i dagsläget få personliga besök hos leverantörerna för 

att kontrollera att de uppfyller Max krav (Pär Larshans).  

 

Max påverkas inte rent verksamhetsmässigt speciellt mycket av ny teknik (Pär 

Larshans). Är i så fall i kommunikationssyfte via exempelvis Facebook där företaget 

kan sprida samhällsbudskap som sedan delas av andra och når ut till samhället.  
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4.2.2 Intressenter 

Max arbete baseras inte direkt på synpunkter från speciella intressenter, utan riktas mot 

samhället som en enda stor intressent, menar Pär. CSR-arbetet bygger på att identifiera 

samhällsutmaningar där företaget kan göra skillnad, vilket är en ständigt pågående 

process. Arbetet med att nå ut med CSR-insatserna baseras på ”story telling” och 

handlar om att få andra att berätta Max historia, säger Pär.   

 

4.2.3 Miljöinsatser 

Pär säger att besluten främst tas av ledningen och i produktutvecklingsgruppen. Väldigt 

få beslut tas på restaurangerna utan det sker uppåt i organisationen och besluten är 

främst kopplat till produkterna (framförallt nötköttet). Beslut som tas i ledningen utöver 

produktförändringar är ofta enskilda miljöinsatser menar Pär, dessa kan vara 

samarbetsinitiativ med andra företag och val av nya leverantörer.  Dessa handlingar 

bereds längre ner i organisationen men besluten tas genom ledning, säger Pär. Denna 

bild styrker Respondent A. 

 

Miljöarbetet styrs till 99% centralt menar Pär. Detta arbete styrs genom uppställda 

regler för hur allt ska genomföras, som exempel beskriver Pär att regler finns för vilket 

klockslag lamporna ska vara släckta på restaurangen och vilket rengöringsmedel som 

används. Restaurangerna har inga pengar till förfogande utan alla inköp sker via 

inköpskanaler som är centralt uppställda, hävdar Pär och Respondent A. För att 

säkerställa att miljökraven uppfylls på restaurangerna besöker kontrollanter respektive 

restaurang ett flertal gånger per år, säger Pär. Utöver detta genomförs en årlig klimat- 

och miljöuppföljning för företaget som genomförs av interna controllers, säger Pär. 

Vidare granskas dessa rapporter av ett externt tredjepartsföretag för att sedan mynna ut i 

en fullständig klimat- och miljörapport, menar Pär. Utöver denna klimatuppfölning 

framställs en klimatrapport varje kvartal som delas ut till restaurangcheferna, beskriver 

Respondent A. Denna klimatrapport inbegriper förbrukning av värme, el och vatten. 

Denna rapport beskriver Respondent A fungerar som en sporre för att prestera bättre, 

även om inget uttalat mål finns. 

 

Max incitament för att påverka anställda att vara mer miljövänliga i det dagliga arbetet 

bygger på att lyfta goda exempel och upprätthålla en miljövänlig företagskultur, 

beskriver Pär. Dessa goda exempel lyfts genom personaltidning, informationstillfällen, 
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månadsbrev och Facebook, beskriver Pär och Respondent A. Respondent A beskriver 

att miljöarbetet är kopplat till vinsten och incitamenten bygger även på att Respondent 

A gör något bra för samhället. 

 

4.2.4 Sociala insatser 

På Max ligger fokus inom de sociala frågorna att genomföra insatser som gynnar både 

samhället och företaget, beskriver Pär. I dagsläget ligger huvudfokus på att förespråka 

mångfald genom anställning av funktionshindrade, ge personalen möjlighet till att 

utvecklas genom internutbildningar och att lösa integrationsfrågan, säger Pär. Detta 

stärks av att Respondent A beskriver att organisationen Samhall städar Max 

restauranger och att serveringsvärdar anställs via denna organisation. Det finns ingen 

direkt uttalad regel att serveringsvärdarna ska anställas från Samhall men Respondent A 

beskriver att det finns en outtalad regel kring detta.  

 

Filosofin om att förbättra trivseln handlar om att signalera en känsla till de anställda att 

de är med och bidrar till ett bättre samhälle, säger Pär. Detta förmedlas genom 

personaltidning, månadsbrev, utbildningar, informationsmöten och Facebook, säger Pär 

och Respondent A. Detta är något som Max har märkt blir viktigare och viktigare för de 

anställda och företagskulturen är något som har ett stort fokus i denna strävan. Detta 

arbete med att utveckla personalen bygger mycket på individens intresse och ambitioner 

att ta sig framåt, säger Pär. Max arbetar med en modell som de kallar working on 

purpose, som precis som namnet antyder handlar om att anställda ska känna en mening 

med arbetet och trivas med sin arbetssituation, säger Pär. Vad varje anställd behöver för 

att utvecklas är väldigt individuellt. Max erbjuder internutbildningar för att utveckla 

anställda och de anställda som behöver externa utbildningar som Max inte kan erbjuda 

får tillgång till detta, enligt Pär. Vidare beskriver Respondent A att utbildningar finns 

kopplat till Max värdegrund som de anställda genomför. 

 

Max arbetar inte med kvotering av personal utan det sociala arbetet handlar om att hela 

tiden söka utvecklingsområden och förbättra dessa. Detta arbete styrs mot att alla 

samhällsinsatser på något sätt ska gynna företaget, säger Pär. Ett exempel är anställning 

av personer med funktionsnedsättningar som bygger på att hitta arbetsuppgifter där 

individen kan specialiseras på de uppgifter de är väldigt bra på. Därmed gynnar deras 

specialkompetens företaget samtidigt som företaget gynnar individen och samhället, 
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säger Pär. Arbetet styrs inte genom uppsättning av konkreta resultatmål utan att ständigt 

förbättra den rådande utgångspunkten, säger Pär. Respondent A beskriver att det inte 

upplevs som om ledningen ställer krav utifrån samhällsdimensionen eftersom den 

dimensionen upplevs som väl integrerat i organisationen och samarbetet med Samhall 

fungerar bra.  

 

För att förbättra externa samhällsutmaningar där integrationsproblematiken är 

nuvarande fokus, deltat Max i Angeredsutmaningen som bygger på att samarbeta med 

skolor och locka elever till Max, säger Pär. Detta arbete gynnar både samhället och 

Max, menar Pär. Utöver detta beskriver Pär att Max klimatkompenserar genom att 

plantera träd i Uganda motsvarande både Max och dess leverantörers negativa 

klimatpåverkan. Max har i dagsläget inte möjlighet att eliminera utsläppen, hävdar Pär. 

Vidare beskriver Respondent A att Max samlat in hjälp till Syrien via gästers donationer 

som Max sedan dubblat. Företaget ägs även av en stiftelse till 9% som skänker pengar 

till utsatta delar i världen, säger Respondent A. Vad dessa insamlingar åstadkommer är 

någonting som kommuniceras ut till de anställda via mail och personaltidning, säger 

Respondent A.  

 

Respondent A beskriver att arbetet med CSR skapar en känsla av att man gör nytta. 

Arbetet går hand i hand med verksamheten tycker Respondent A. Respondent A 

beskriver att på operationell nivå fokuseras det mest på sociala frågor och då rekrytering 

av funktionsnedsatta men även miljön blir en del av arbetet då de källsorterar. Den 

största utmaningen ur ett operationellt perspektiv beskrivs av Respondent A vara att få 

medarbetarna att källsortera eftersom alla inte anser det vara viktigt. Men det gäller då 

att informera och påminna medarbetarna om varför det är viktigt, beskriver Respondent 

A. Återkoppling inom detta sker genom att antalet pantade burkar ställs mot antalet 

sålda, säger Respondent A. Arbete mot diskriminering sker genom att Respondent A 

kan ta kontakt med närmsta chef, men detta har aldrig behövts.    

 

4.2.5 Ekonomiska aspekter inom CSR-arbetet 

CSR-arbetet har gett positiv lönsamhetspåverkan, men hur mycket är svårt att säga. 

Max är idag världens mest lönsamma hamburgerkedja och CSR-insatserna har påverkat 

varumärket positivt, menar Pär. Detta har förmodligen ökat försäljningen och arbetet 

med CSR har även minskat kostnaderna för företaget, säger Pär. Denna bild delar 
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Respondent A som beskriver att många kunder uttrycker sitt gillande för Max CSR-

arbete.   

Eftersom insatserna ska gynna både företaget och samhället finns ekonomiska krav. 

Investeringarna ska vara lönsamma i den mån att de återbetalar sig. Pär beskriver att 

insatser som återbetalas på ett till tre år genomförs utan problem. Däremot undviks 

insatser med längre återbetalningstid för att istället hitta andra lämpliga CSR-insatser 

som är mer ekonomiskt företagsvänliga, menar Pär. Varje initiativ utvärderas efter dess 

kostnader och vilken försäljningspåverkan den medför, säger Pär. Utöver detta 

utvärderas aktiviteter utifrån dess inverkan på företagets verksamhet. Exempel på detta 

är att en eliminering av nötköttet hade varit bra för samhället i form av minskade 

utsläpp, men eftersom 90 procent av kunderna väljer nötkött kan detta inte elimineras 

eftersom företagets överlevnad då hade riskerats.    

 

4.3 Cederroth 

Cederroth är ett företag som producerar produkter inom hygien, hälsa, sårvård, hushåll 

och första hjälpen (Cederroth, 2015a). Företaget är verksamt inom Europa och har cirka 

850 anställda (ibid). Omsättningen var 2013 cirka 2 miljarder kronor (Cederroth, 

2015b). Cederroths CSR-arbete utgår från framtagna Code of Conducts (Jan Karlström). 

Nedan presenteras delar av innehållet i Cederroths Code of Cunduct och den ekonomska 

aspekten av CSR (Jan Karlström): 

 

 Miljö 

- Environmental Management Systems: Bygger på minimera miljörisker och 

ständigt förbättra miljöprestationerna (Cederroth, 2015c). 

- Avfall och utsläpp: Förorenat vatten och utsläpp lagras, hanterat, kontrolleras 

och behandlas innan det frigörs i naturen (ibid).  

- Nödsituationer: Har utarbetade planer för att förebygga utsläpp i samband 

med inträffade olyckor (ibid).  

- Produkter: Produktsäkerhet, produktkvalitet, utsläpp vid produktion, råvaror 

(Jan Karlström).  

 Socialt 

- Anställdas rättigheter: Accepterar inte påtvingad arbetskraft, barnarbete, 

rimliga löner och kompensation vid övertid, Rimliga arbetstider som inte får 

överstiga 48 timmar per vecka (Cederroth, 2015c).  
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- Säkerhet och hälsa: Regelbunden utbildning inom säkerhet och hälsa, 

upprätthålla en hög brandsäkerhet på arbetsplatserna, skydda arbetare mot 

exponering av kemikalier, god arbetsmiljö (ibid). 

 Ekonomiskt 

- Insatser ska vara hållbara inom ett ekonomiskt perspektiv vilket innebär att 

CSR-insatserna ska återbetalas ekonomiskt (Jan Karlström).  

 

Cederroths CSR-arbete har implementerats under en längre tid med en filosofi att 

utveckla detta arbete med mindre kontinuerliga förbättringar (Jan Karlström). CSR är ett 

förhållningssätt som ska genomsyra de väsentliga processerna i verksamheten (Jan 

Karlström). Det bygger på att varje befattningshavare på vardera enheten ska säkerställa 

att CSR-förknippade insatser inkluderas i verksamheten.  

 

Nyckeln till Cederroths framgångar inom CSR är att de är ett av få bolag inom 

branschen som är lokala inom Norden (Jan Karlström). Det innebär att tillverkningen är 

placerad närmare marknaden och därmed underlättas en hållbar verksamhet. Den största 

anledningen till att de är förknippade med hållbarhet grundas i miljövänliga varumärken 

som exempelvis Grumme (rengöringsmedel) (Jan Karlström).  

 

En stor utmaning i arbetet med CSR är avvägningen mellan kostnader för en CSR-insats 

och vad den resulterar i (Jan Karlström). Ett exempel på detta är att det finns väldigt få 

produkter som är billigare att köpa in än från Kina. Dock är det svårt att ställa krav på 

dessa och säkerställa att dessa leverantörer utövar den CSR-policy som Cederroth 

kräver.  

 

4.3.1 Övergripande om CSR-arbetet 

CSR-arbetet styrs utifrån en framtagen Code of conduct speciellt utformad efter 

Cederroths verksamhet (Jan Karlström; Respondent B). Utformningen av denna styrs 

efter en framtagen policy och värderingar över hur Cederroth ställer sig inom olika 

verksamhetsfrågor. Styrningen utgår mycket från att sätta upp mål för vad varje enhet 

ska arbeta med att förbättra (Jan Karlström; Respondent B). Det kan vara vilka 

leverantörer som används och hur deras verksamhet är utformad inom CSR-arbetet, hur 

produkterna är utformade och vilka råvaror som används och tillverkningsmetodernas 

påverkan inom CSR-området. CSR-arbetet handlar för Cederroth om kontinuerliga 
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förbättringar snarare än radikala förändringar för att minska felmarginalerna vid 

felaktiga satsningar (Jan Karlström). Cederroth arbetar också utifrån ISO 14001 vilket 

styr vad som ska uppnås inom CSR och underlättar arbetet mot en hög CSR-standard 

(Jan Karlström; Respondent B). 

 

De övergripande affärsmålen sätts av ledningen och innefattar en budget (Jan 

Karlström; Respondent B). Utifrån budgeten sätts mål och nyckeltal kopplade till CSR-

insatserna och detta görs också av ledningen. Dessa CSR-mål bryts sedan ner i mindre 

delar kopplade till varje enhet i företaget (Jan Karlström; Respondent B). Cederroth är i 

en pågående omstruktureringsfas inom CSR-arbetet där en eventuell CSR-ansvarig 

ledning kommer att strukturera och förmedla ut Cederroths CSR-insatser i framtiden 

(Jan Karlström). Det är dock viktigt att denna avdelning inte distanseras från övrig 

verksamhet. Företagets verksamhetsprocesser ska vara utgångspunkten för varje insats 

för att bevara en synkroniserad verksamhetsstrategi och CSR-strategi (Jan Karlström). 

Anledningen till att arbetet med CSR-frågor kommer att förändras i framtiden beror 

främst på ökat fokus i dessa frågor från Orkla, som är Cederroths nya ägare (Jan 

Karlström). Tanken är att skapa en större medvetenhet i hela koncernen för dessa frågor. 

Aktiviteterna genomförs i dagsläget men det är få som är bekanta med CSR-begreppet 

och vad det innebär (Jan Karlström).  Det finns inga incitament kopplade till CSR-

arbetet i form av bonusar eller bestraffningar (Respondent B).  

 

För att identifiera vad som ska satsas på inom CSR utvärderas verksamhetsprocesserna 

ständigt för att anpassas efter förändrade regelverk och hitta alternativa råvaror som 

kanske inte är godtagbara i framtiden ur miljösynpunkt (Jan Karlström). Cederroth har 

anställda inom vissa enheter som studerar utvecklingen för att identifiera vad som 

behöver åtgärdas (exempelvis R&D-avdelningen) (Jan Karlström).  

 

Cederroth arbetar med två stycken olika Code of conducts innefattande riktlinjer och 

krav på hur den egna verksamheten ska styras inom områdena för CSR och hur 

leverantörerna ska agera (Jan Karlström). Den som är kopplad till leverantörerna 

fungerar som ett avtal mellan Cederroth och leverantören att leverantören uppfyller 

kraven som ställs från Cederroth på deras verksamhet (Jan Karlström). Denna ska 

godkännas och signeras av båda parter. Utöver detta görs besök hos respektive 

leverantör för att säkerställa att dessa krav uppfylls (Jan Karlström). Alla inköp 
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genomförs via inköpsavdelningen, vilket innebär att dessa har ansvar för vad som köps 

in (Respondent B).  

 

För att säkerställa att målen inom CSR-arbetet uppfylls kontrolleras antalet utförda 

aktiviteter, där exempelvis antal genomförda kontrollbesök hos leverantörerna stäms av 

(Jan Karlström). Utöver detta kontrolleras kraven som ställs inom områden som 

statistiskt kan mätas, som exempelvis utsläpp i fabrikerna (Jan Karlström). På 

enhetsnivå sätts det krav inom vilka nivåer exempelvis utläppen och 

energikonsumtionen ska ligga och dessa krav mäts och utvärderas löpande. 

Genomgångar av utvärderade prestationer görs på ledningsnivå och beslut om 

förändringar förmedlas därifrån (Jan Karlström).  

 

För att synkronisera CSR-insatserna med den övriga verksamhetsstrategin utvärderas 

varje CSR-insats innan den genomförs via beräkningar över vilken inverkan den har på 

övrig verksamhetsstrategi (Jan Karlström, Respondent B). Detta arbete kommer att 

utvecklas ytterligare i samband med att en CSR-ansvarig anställs för att tydliggöra och 

utöka fokus på CSR-frågorna och synkronisera dessa med verksamhetsstrategin (Jan 

Karlström). Exakt hur det kommer att fungera är oklart för tillfället.  

 

För att uppdatera verksamheten på förändringar inom CSR ligger fokus främst på att 

kontrollera produktionsprocessen (Jan Karlström; Respondent B). Kontrollerna bygger 

på att hitta uppdateringar och alternativa råvaror som ingår i produkterna för att utfallet 

ska vara mer miljövänligt (minimera utsläpp, energiförbrukning etc.)(Jan Karlström). 

Det handlar främst som att hålla verksamheten uppdaterad och kontinuerligt söka 

förändringar. Inom det sociala ändras inte speciellt mycket utan det handlar snarare om 

att anpassa verksamheten efter hårdare krav som ställs från intressenter (Jan Karlström).  

 

I vissa fall testas nya CSR-insatser innan de implementeras men inte alltid (Jan 

Karlström). Att exempelvis byta elleverantör till en som levererar koldioxidfritt behöver 

inte testas utan kan genomföras omgående. Större insatser måste det däremot testas och 

utvärderas som att exempelvis byta till miljövänligare råvaror och förpackningar. Efter 

testerna på större projekt beslutar ledningen om det ska införas eller inte och vid mindre 

beslut tar enhetscheferna besluten (Jan Karlström).   
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4.3.2 Intressenter 

Allt CSR-arbete styrs utifrån intressenterna och deras synpunkter (Jan Karlström). De 

intressenter som har störst inflytande på CSR-frågor är ägarna och storkunderna (Jan 

Karlström). Ägarna vill att Cederroth ska förknippas med ett välrenommerat varumärke 

och undvika dålig publicitet. Storkunderna ställer krav via kundmöten på hur Cederroth 

ska behandla CSR-arbetet i processerna inom både miljö och sociala frågor. 

Storkunderna är verksamma i dagligvaruhandel (ICA) och apoteksbranschen (Jan 

Karlström). Utöver dessa lyssnar Cederroth på konsumenter via deras direkta 

synpunkter på produkterna (Jan Karlström). Dessa utvärderas sedan och vid befogad 

kritik åtgärdas problemet.  

 

4.3.3 Miljöinsatser 

Målet för Cederroths miljöarbete är att ständigt söka förbättringar och reducera 

miljöpåverkande processer successivt (Jan Karlström). De miljöpåverkande processer 

som Cederroth övervakar och kontinuerligt utvärderar för att reducera är energiåtgång, 

svinn, transporter, råvaror och produktionsprocessen (Jan Karlström, Respondent B). 

Dessa processer beräknas via kalkyler och lagras i datasystem för att kunna genomföra 

utvärderingar över tiden (Jan Karlström).  

 

Generellt är det inte speciellt svårt att arbeta miljövänligt inom Cederroths bransch (Jan 

Karlström). De flesta miljöinsatser som genomförs är lätta att räkna hem ekonomiskt 

eftersom de reducerar kostnader i samband med reducering av utsläpp och energiåtgång 

(Jan Karlström). De områden som kan vara svåra att räkna hem ekonomiskt är 

förändring av tillverkningsprocesser och skogsskövlingsmetoder, eftersom dessa 

förändringar ofta innebär höga grundinvesteringar (Jan Karlström). I många fall kan 

dock denna prisskillnad hämtas hem ekonomiskt genom ett något högre försäljningspris. 

Branschen har historiskt förknippats med stort prisfokus, men har börjat skifta mot att 

kunder är mer villiga att betala ett högre pris för miljövänliga produkter (Jan 

Karlström). Cederroth använder inte någon miljöredovisning i dagsläget och det är inget 

som är på väg att introduceras inom den närmsta tiden (Jan Karlström).  
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4.3.4 Sociala insatser 

Arbetet med att förbättra trivseln på Cederroth börjar vid anställning genom att 

introducera nya medarbetare i företagskulturen (Jan Karlström). Detta för att de ska 

känna sig välkomna och att deras arbete är en viktig del i verksamheten. För att 

introducera nya medarbetare i Cederroths kultur genomgår samtliga medarbetare ett 

introduktionsprogram där de får träffa ett antal chefer och andra ansvarig inom det 

arbetsområde som är aktuellt för den nyanställda (Jan Karlström). Detta för att 

presentera hur Cederroth arbetar inom olika frågor och hur processerna sköts inom det 

område personen är anställd. I övrigt sker inlärningen till stor del rent praktiskt i den 

dagliga verksamheten (Jan Karlström). Arbetet med att förbättra de etiska frågorna 

bygger på att ständigt kartlägga förändringar i villkor inom exempelvis mänskliga 

rättigheter och arbetsmiljö för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter förändringar 

(Jan Karlström).  

 

På den sociala sidan genomförs medarbetarundersökningar för att säkerställa att 

personalen trivs på arbetsplatsen (Jan Karlström, Respondent B). Till detta inkluderas 

även säkerhet i form av antal olyckor (Jan Karlström). Utöver detta genomförs bland 

annat utvecklingssamtal och personalutbildningar i syfte att förbättra trivseln, då de 

känner att de utvecklas och kan avancera inom organisationen (Jan Karlström, 

Respondent B). Utvecklingssamtalen sker enskilt med närmaste chef (Respondent B).  

 

Cederroth har inte resurser för att i större skala påverka externa samhällsutmaningar 

(Jan Karlström). De stödjer några verksamheter men det är inte i någon större skala, 

men försöker att bidra på den nivån som de har möjlighet till (Jan Karlström).  

 

4.3.5 Ekonomiska aspekter inom CSR-arbetet 

CSR-satsningarna har påverkat lönsamheten positivt och då främst inom miljöarbetet 

där koldioxidutsläppen och energiförbrukningen reducerats kraftigt (Jan Karlström, 

Respondent B). Detta har medfört mindre kostnader kopplat till dessa insatser (Jan 

Karlström). Varje CSR-insats som genomförs bedöms ur en budget som är kopplad till 

CSR-insatser, där valet av insats främst bygger på lönsamhetsaspekten. De insatser som 

gynnar företaget ekonomiskt förespråkas (Jan Karlström).  
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Cederroth använder inte speciellt utformade kalkyler för lönsamhetsberäkningar 

kopplade till CSR-insatserna, utan det är integrerat i övriga företagsekonomiska 

kalkyler (Jan Karlström). Exempel kan vara kalkyler för tillverkningskostnader där 

CSR-implikationer medräknas.  

 

4.4 Folksam 

Folksam är ett försäkringsbolag och försäkrar ungefär varannan svensk och tar hand om 

cirka 2 miljoner personers pensionssparande.  Företaget har virka 3900 anställda och 

hade premieintäkter inom koncernen för livförsäkring på totalt cirka 13,4 miljarder 

(Folksam, 2015a). Folksam Sakförsäkring hade premieintäkter för koncernen på cirka 

12 miljarder (ibid). CSR för Folksam handlar om att ta ansvar för människor och miljö 

och se detta ansvar som en del av verksamheten (Karin Stenmar). För att insatser ska 

klassas som CSR-insatser ska dessa sträcka sig längre än vad lagen kräver (ibid). Ett 

stort fokus inom CSR-arbetet är att minimera riskerna som är förknippade med att inte 

arbeta med CSR-frågor, för att kunderna som också är ägare inte ska påverkas negativt 

(ibid). Nedan presenteras ett antal insatser som Folksam genomför inom CSR-arbetet. 

Mer information finns att hitta i Folksams hållbarhetsredovisning. 

 

 Miljö 

- Bilförsäkringarna, fritidshusförsäkringarna och villaförsäkringarna är 

miljömärkta med Bra Miljöval. De kriterier miljömärkningen innebär är: 

Återbruk och miljövänliga reparationer, hållbara och säkra ersättningsbilar, 

ansvarsfulla investeringar, miljövänliga inköp, miljömärkt el, utbildning i 

sparsam körning. (Folksam, 2015b) 

 Socialt 

- Jämställdhet, fackliga rättigheter, trygg arbetsplats, möjlighet till karriär, 

mångfald, säkerhet (Karin Stenmar).  

 Ekonomiskt 

- CSR-insatser som genomförs ska gynna företaget ekonomiskt, men 

tidshorisonten varierar mellan olika projekt (Karin Stenmar).  
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Folksams CSR-arbetet startade på 50-60 talet och anledningen till deras framgångar 

inom området beror till stor del på ett stort engagemang från VD och ledning redan från 

start (Karin Stenmar). Detta engagemang har spridits inom organisationen och bidragit 

med att personer som har ett intresse inom dessa frågor sökt sig till Folksam. Ett av 

problemen som uppstod under implementeringsprocessen var att CSR-arbetet inte 

integrerades fullt ut i hela verksamheten (Karin Stenmar). Dessa insatser sågs som en 

separat fråga och den ekonomiska aspekten i form av vinstpåverkan hade ett för stort 

fokus. Detta menar Karin Stenmar är ett återkommande problem inom näringslivet, där 

synen på lönsamhet ofta är för snävt då vi lever på begränsade resurser. Företags 

påverkan på begränsade resurser borde därför integreras i lönsamhetsbegreppet.  

 

Den största utmaningen med att arbeta med CSR är att ämnet är komplext och därför 

kräver stor kunskap, vilket ofta är bristfälligt inom organisationer (Karin Stenmar). En 

av anledningarna till denna kunskapsbrist beror till stor del på bristen av utbildning av 

ekonomistudenter inom dessa frågor och påverkar därför företags framtida CSR-arbete 

(Karin Stenmar).  

 
4.5.1 Övergripande om CSR-arbetet 
 

Processen vid beslut av förändrade CSR-insatser beror på om det är koncernspecifikt 

eller enhetsspecifikt. Vid enhetsspecifika insatser är beslutsprocessen ganska 

decentraliserad och utgångspunkten är affärsplaneringsprocessen där nya mål sätts upp 

(Karin Stenmar). Målen utformning styrs av policydokument vilket bygger på specifika 

krav och riktlinjer som varje enhet måste förhålla sig till. Vidare ligger fokus på att 

integrera kunskap inom enheten kopplade till denna insats (Karin Stenmar). Detta kan 

till exempel göras genom workshops. Filosofin bygger på en strävan att varje enhet ska 

driva CSR-initiativen som är direkt kopplade till enhetens verksamhet. Större 

koncernspecifika beslut tas av ledningen och initiativen utvecklas genom ett samarbete 

mellan en hållbarhetskommitté och ledningen (Karin Stenmar).  

 

Förmedlingen av information kopplat till CSR bygger på en sammanställning av 

koncernledningens direktiv som sedan förmedlas till mellanchefer på berörda enheter 

(Karin Stenmar). Direktiven sammanställs även i ett dokument som är tillgängligt för 

samtliga anställda för att underlätta kommunikationen. Direktiven bryts ner i mer 

specifika åtgärder för att underlätta kommunikationen med personer som inte är lika 
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insatta i CSR-frågor (Karin Stenmar). Kommunikationen från ledningen och neråt i 

organisationen handlar om att vara tydlig och förmedla klara målsättningar. Vidare 

förmedlas information genom utbildningar inom CSR, personaltidningar och intranätet 

där det cirka en gång i veckan förmedlas information som är förknippat med CSR 

(Karin Stenmar). CSR-arbetet handlar mycket om att skapa en CSR-medveten 

företagskultur. Externt förmedlas informationen via en hållbarhetsredovisning som 

berör miljö, socialt och ekonomiskt ansvar (Folksams hållbarhetsredovisning, 2014).   

 

Vilka insatser som prioriteras och genomförs bestäms genom väsentlighetsanalyser 

(Karin Stenmar). Analyserna bygger på att lokalisera var i organisationen som Folksam 

har mest påverkan på de största målgrupperna och anpassa insatserna efter dessa för att 

skapa trovärdighet och en hållbar affär (Karin Stenmar). Exempel på detta är att stort 

fokus läggs inom trafikforskning och forskning inom byggindustrin eftersom dessa är 

stora försäkringsområden inom Folksam.    

 

För att synkronisera CSR-strategin med övrig verksamhetsstrategi är 

affärsplaneringsprocessen utgångspunkten (Karin Stenmar). Arbetet utgår från 

verksamhetsstrategin för att genom denna söka CSR-insatser som går i linje med denna. 

Sedan sätts mål inom CSR för samtliga produkter och dessa ska sammanstrålas med 

övriga produktmål (Karin Stenmar). Detta arbete styrs internt genom strävan att uppnå 

målen och externt genom organisationers riktlinjer som Folksam självmant har valt att 

följa. Innan implementering genomförs tester som är olika beroende på insats och vilken 

enhet de berör (Karin Stenmar).  

 

För att styra leverantörer att arbeta med CSR-frågor ställer Folksam utförliga krav inom 

miljö, kollektivavtal, facklig frihet, säkerhet, jämställdhet etc. (Karin Stenmar). Dessa 

krav ställs i samband med upphandlingsprocessen för att över huvud taget få leverera 

till Folksam (Karin Stenmar). Detta följs sedan upp digitalt genom att exempelvis 

inköpsavdelningen stämmer av inköpslistorna för varje leverantör. För att förbättra 

leverantörernas CSR-arbete förs en kontinuerlig dialog genom utbildningar, 

undersökningar där de svarar på frågor om hur arbetet sköts och vad som kan förbättras 

(Karin Stenmar). Dock genomförs inga stickprover hos leverantörerna för att kontrollera 

att kraven efterlevs. Detta beror till stor del på att de har mellan 3000-5000 leverantörer 

och det är därför svårt att veta hur dessa kontroller ska genomföras (Karin Stenmar).  
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Folksam har cirka tio anställda vars uppgift är att hålla verksamheten uppdaterad på 

förändringar inom CSR (Karin Stenmar). Deras arbete har fokus på förändringar inom 

miljömässiga och sociala frågor och baseras på omvärldsbevakningar som sedan 

förmedlas till styrelsen (Karin Stenmar). Dessa tio personer har olika ansvarsområden 

som de är specialiserade inom. För att hålla Folksam uppdaterade på ny teknologi för att 

arbeta proaktivt med CSR har de anställda specialister inom olika teknologiska områden 

(Karin Stenmar).  

 

4.5.2 Intressenterna 
 

Den viktigaste intressenten som styr Folksams CSR-arbete är kunderna och då indirekt 

ägarna eftersom Folksam är kundägt (Karin Stenmar). Dock har inte kunderna 

kännedom om alla effekter inom CSR och därför fokuserar Folksam på att ligga före i 

CSR-arbetet kontra konkurrenter och kommunicera detta arbete till kunderna. Av 

kunderna har de stora avtalskunderna störst inflytande (Karin Stenmar). Utöver dessa är 

viktiga intressenter fackföreningar, politiker inom klimatfrågan och medarbetare 

eftersom deras engagemang och kunskap påverkar hur bra CSR-arbetet slutligen 

genomförs (Karin Stenmar). Vilka intressenter som ska fokuseras på inom olika projekt 

beror på vilket projekt det handlar om. Folksam genomför en målgruppsanalys inför 

varje nytt projekt för att lokalisera vad som ska genomföras och i samband med detta 

välja vilka intressenter som är viktigast att lyssna på inom den aktuella frågan (Karin 

Stenmar). Målgruppsanalyserna bygger på att få kännedom om intressenterna genom 

Sifo-undersökningar och kommunikationsplaner. Utöver detta kommunicerar Folksam 

med intressenterna genom försäkringshandlingar, mina sidor (digital inloggningstjänst 

för kunderna), media och en kundombudsman vilken kunderna kan lyfta synpunkter till 

(Karin Stenmar).  

 

4.5.3 Miljö 
 

Folksams miljömål är att sänka utsläppen med 40 procent till 2020 (Karin Stenmar). 

Utöver detta är målet att vara ledande inom branschen och uppnå 35 stycken uppsatta 

miljökriterier som berör allt från miljömärkt el på samtliga kontor till att förändra 

svensk bilindustri till mer miljövänliga bilar. Den största utmaningen inom miljöarbetet 

är valet mellan vilka insatser som ska genomföras och att det finns många EU-direktiv 
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och lagar som ska uppnås för att få driva verksamhet vilka påverkar CSR-arbetet (Karin 

Stenmar). Varje enhet sätter sedan upp vilka mål som ska eftersträvas och detta görs via 

affärsplaneringsprocessen (Karin Stenmar). Större miljömål rapporteras sedan till CSR-

ansvarig som tillsammans med ledning och VD godkänner målen, medans mindre 

insatser inte behöver godkännas (Karin Stenmar). Insatser följs sedan upp av ledningen. 

För att följa upp om målen uppfylls utvärderas insatserna genom controllersystem som 

är kopplade till målen och innehåller olika mätetal beroende på vilket mål det handlar 

om (Karin Stenmar). Utöver detta använder Folksam en ”trafikljussystematik” som 

bygger på att signalera om målen kommer uppfyllas, svårigheter har uppstått eller om 

de inte alls kommer att uppfyllas (Karin Stenmar). Om signaler ges om att målet inte 

kommer att uppfyllas lägger ledningen mer fokus på denna aktivitet för att lokalisera 

vad som behöver förändras. Exempel på mätningar och kontroller som genomförs 

kopplat till miljöarbetet är koldioxidutsläpp, efterlevnad av mål, internrevision, 

internrapportering, efterlevnad från leverantörer etc. (Karin Stenmar). Interna kontroller 

sköts via datasystem.  

 

Det som styr vilka insatser som genomförs bygger mycket på forskning att hitta 

förbättrade arbetssätt och möjligheter att minska miljöpåverkan (Karin Stenmar). Det 

bygger mycket på att öka kunskapen och medvetenheten om vad Folksam har möjlighet 

och hinner prioritera.  Miljöarbetet styrs likt andra CSR-insatser främst av 

policydokument som framtagits via väsentlighetsanalyser för att lokalisera inom vilka 

områden Folksam har mest påverkan, vilket innebär att miljöarbetet styrs till stor del av 

interna processer (Karin Stenmar). Utöver detta lyssnar Folksam på intressenterna och 

ett exempel på detta är vid framtagning av nya policydokument då dialoger hålls med 

externa och interna intressenter som påverkar hur dessa utformas (Karin Stenmar). 

Insatserna styrs mycket av förväntningar från kunder eftersom Folksam är kundägt. 

Besluten om vad som sedan genomförs styrs likt övriga CSR-beslut beroende på 

insatsens/förändringens storlek (Karin Stenmar).  

 

 

För att påverka den operationella verksamheten att arbeta med miljömålen sätter 

enhetschefer upp direktiv till personal hur arbetet ska skötas (Karin Stenmar). Utöver 

detta bygger styrningen mycket på att utveckla en miljövänlig arbetskultur. Detta 

eftersträvas genom information och kunskapsöverföring till personalen (Karin Stenmar). 
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Det görs genom personaltidning, mail, informationsmöten och föredrag. För att slussa in 

nyanställda i kulturen få de genomgå både praktiska och interaktiva utbildningar (Karin 

Stenmar).  

 

Det finns inga direkta incitament för enheter och personal i Folksam att arbeta mer 

miljövänligt (Karin Stenmar). Ett miljövänligt arbetsutförande är en självklarhet på 

Folksam och handlar snarare om centrala förändringar (Karin Stenmar). Enheterna har 

inga egna certifieringar och det beror på att miljömålen ingår i 

affärsplaneringsprocessen och då omsluter hela verksamheten (Karin Stenmar). Detta 

användes tidigare men Karin Stenmar uppfattar att det nuvarande upplägget som bygger 

på affärsplaneringsprocessen fungerar bättre.  

 

4.5.4 Sociala 
 

Arbetet med att förbättra jämställdheten handlar mycket om att leva efter vad som 

förmedlas uppifrån i organisationen (Karin Stenmar). Ledningen består av hälften 

kvinnor och hälften män. Principen bygger på att ledningen ska vara konsekvent och 

sända signaler till varje enhet att fokusera på att förbättra jämställdheten.  

 

För att utveckla personalen jobbar Folksam med utbildningar inom karriärs- och 

kompetensutveckling för att anställda ska känna sig stimulerade av sitt arbete (Karin 

Stenmar). Detta utgår från ett utbildningspaket innehållande allt från utbildningar som 

anställda kan genomföra av rent intresse till internationella utbildningar i utvalda frågor 

som är obligatoriska för vissa personer (Karin Stenmar). Utöver detta erbjuder Folksam 

en möjlighet för anställda att studera på distans på sidan av jobbet (Karin Stenmar). 

Utveckling av personalen är viktigt och ett stort fokus på Folksam.  

 

 

För att förbättra mångfalden på Folksam genomförs utbildningar (Karin Stenmar). 

Mångfald är en komplex fråga och det beror dels på att det är svårt att mäta. Detta 

främst eftersom det inte är tillåtet att fråga om anställdas ursprung och sexuella läggning 

(Karin Stenmar). Arbetet handlar därför mycket om att öka kunskapsnivån hos personer 

involverade i rekryteringsprocessen och detta arbete styrs från HR-avdelningen (Karin 

Stenmar). Rekryteringsprocessen är olika beroende på enhet men det finns ett utbrett 

stöd för personer som anställer (Karin Stenmar). Stödverktyg är exempelvis tillgängliga 
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lathundar som styr vad intervjuaren ska tänka på inom mångfald och liknande frågor 

som kanske annars lätt glöms bort vid stressiga arbetsförhållanden (Karin Stenmar).  

 

För att motverka diskriminering arbetar Folksam med att förbättra kunskapen inom 

organisationen. Detta styrs genom samtalsgrupper och intranätsbaserade utbildningar 

kopplade till utanförskap och diskriminering (Karin Stenmar). Efter en utbildning är 

genomförd inom denna typ av frågor sitter deltagarna tillsammans i en samtalsgrupp 

cirka en månad efter utbildningens genomförande (Karin Stenmar). Vid detta tillfälle 

blir deltagarna tilldelade ett eller flera case kopplade till situationer som kan uppstå 

inom utbildningens innehåll. Tanken bakom detta är att bringa fram vad anställda tycker 

i dessa frågor och därigenom lokalisera vad som behöver förbättras (Karin Stenmar).  

 

Utvärdering av sociala frågor sker genom feedbacksystem som bygger på 

medarbetarundersökningar med en svarsfrekvens på 98 procent (Karin Stenmar). 

Undersökningarna berör frågor inom mångfald, jämställdhet, rättigheter och säkerhet, 

vilka sedan sammanställs i olika medarbetarindex (Karin Stenmar). HR-avdelningen 

sköter vad som ska fokuseras på i framtiden men även hållbarhetskommittén är 

involverade och genomförda omvärldsanalyser styr (Karin Stenmar). Fokus läggs 

främst på de frågor som är mest aktuella i samhället för tillfället (Karin Stenmar).   

 

Externa samhällsinsatser som Folksam genomför bygger på insamling från anställda 

(Karin Stenmar). Varje anställd får frivilligt vara med och vara en så kallad löngivare. 

Att vara löngivare innebär att den anställda skänker 100 kronor av sin lön varje månad 

till välgörande ändamål. Denna summa fördubblar sedan Folksam, vilket innebär att om 

den anställda ger 100 kronor så går 200 kronor till välgörande ändamål (Karin Stenmar). 

Dessa pengar går till att förebygga fattigdom och bygga säkrare hus i andra länder, bidra 

vid inträffade samhällskatastrofer (Karin Stenmar). Som incitament till personalen att 

delta i detta får varje löngivare delta i en utlottning, där priset är att åka till Sri Lanka 

eller Guatemala och delta i projekten kopplade till bidragen. Mindre lokala projekt tar 

respektive enhet separat och större externa insatser sköts via ledningens direktiv (Karin 

Stenmar).  
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4.5.5 Ekonomiska aspekter av CSR-arbetet 
 

CSR-arbetet har resulterat i en positiv lönsamhetspåverkan för Folksam, men det är 

svårt att säga hur mycket i konkreta siffror (Karin Stenmar). Det har varit 

kostnadsreducerande i samband med minskat förbrukning och återförbrukning av 

material (Karin Stenmar). CSR-arbetet har också medfört en förbättrad ”employer 

branding” och större medarbetarengagemang och att duktiga personer har sökt sig till 

Folksam för de vet att organisationen är framgångsrik inom CSR (Karin Stenmar).  

 

Lönsamhetskraven kopplade till varje CSR-insats är olika från fall till fall. Det ska vara 

en positiv ”Return on investment” på projekten men hur lång denna tidsram är beror på 

varje specifikt projekt (Karin Stenmar). Avkastningskraven är viktigare på projekt med 

längre tidshorisont (Karin Stenmar). De ökade kostnaderna kopplade till nya insatser 

utvärderas utefter vad det kan ge tillbaka till Folksam och då indirekt i ekonomiska 

termer (Karin Stenmar). Folksam erbjuder exempelvis en premierabatt på 

bilförsäkringen till personer som köper hållbara bilar. Detta är en kostnad men ses som 

en besparing då dessa personer ses som mer ansvarstagande och då anmäler mindre 

antal försäkringsärenden och då kostar Folksam mindre. Varje insats som genomförs 

ska gynna både Folksam och kunden (Karin Stenmar). Folksam arbetar inte med 

separata ekonomiska styrmedel kopplat till CSR-insatser utan lönsamhetsaspekten är 

integrerad i de övriga lönsamhetskraven och ekonomiska verktygen (Karin Stenmar). 

 

4.5 Apotek Hjärtat 

Apotek Hjärtat grundades 2010 och består idag av drygt 380 apotek och cirka 3 000 

anställda, vilket gör företaget till Sveriges största privata apotekskedja. 

Hållbarhetsarbetet har pågått sedan starten och är en pågående process (Cecilia de 

Pedro). År 2015 köptes Apotek Hjärtat av ICA Gruppen och omsatte år 2014, 9.6 

miljarder SEK. När Apotek Hjärtat talar om CSR benämns detta samhällsansvar. Detta 

arbetes betydelse för Apotek Hjärtat utgår från fem punkter (Cecilia de Pedro; Apotek 

Hjärtat, 2015a): 

 Är bättre hälsa och större välbefinnande för våra kunder ett steg på vägen mot ett 

mer välmående samhälle. 

 Betyder hållbarhet att inte stanna vid att minimera risk och negativ påverkan på 

miljö och samhällen. För att bli framtidens apotek vill vi också maximera vår 
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positiva påverkan, genom samhällsansvaret som följer vårt uppdrag som apotek 

och vår roll i vårdkedjan. 

 Bygger hållbarhetsstrategin på ett lagarbete, där varje medarbetare, varje apotek, 

och supportkontoret bidrar i samverkan med våra kunder, leverantörer och 

övriga samarbetspartners. 

 Är det viktigt att bygga vidare på goda exempel och sträva efter ständiga 

förbättringar. På så sätt tar vi tillvara på den kunskap som finns och på nya idéer 

som kan göra oss bättre. 

 Ska hållbarhetsarbetet inte begränsas av att utmaningarna är komplexa. Vi ska 

våga se problem utan att alltid ha lösningen.  

Dessa fem punkter sammanstrålar i en modell innefattande medarbetare, kunder, 

finansiellt, drift och samhällsansvar. Dessa fem punkter är utgångspunkten för Apotek 

Hjärtats CSR-arbete, vilket är integrerat med deras företagsstrategi (Cecilia de Pedro). 

Varje person i ledningen är huvudansvarig för en del av arbetet med CSR. Dessa delar 

är exempelvis samarbetet med en specifik intressent eller insamlingskampanjer (Cecilia 

de Pedro). Målen inom respektive område är att ha de mest motiverade och engagerade 

medarbetarna, flest och mest nöjda kunder, snabbast växande och lönsamma 

apotekskedjan i Sverige, jobba som de bästa globalt och maximera positiv påverkan och 

minimera negativ påverkan på samhället. Arbetet med att utveckla de positiva insatserna 

och minimera de negativa är ett kontinuerligt arbete som utvärderas varje halvår av 

ledningsgruppen. Men för att generellt beskriva hur Apotek Hjärtat idag arbetar med att 

maximera den positiva inverkan på samhället och minimera den negativa presenteras 

nedan en figur (Figur 8) erhållen av Cecilia de Pedro via mailkorrespondens: 
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Figur 8 

 

En viktig del i att Apotek Hjärtat blivit framgångsrika inom CSR beror på att de har 

tagit utgångspunkt i sin kärnverksamhet och att många anställda tycker att dessa frågor 

är viktiga (Cecilia de Pedro). Några viktiga insatser som genomförs inom respektive 

CSR-område är (ibid): 

 Miljö 

- Ta hand om läkemedelsavfall och uppmuntra våra kunder att lämna in gamla 

och överblivna läkemedel på apoteket.  

- Verka för en förbättrad läkemedelsanvändning. 

- Beakta miljöpåverkan vid alla beslut om verksamhetsutveckling och inköp. 

Föra en aktiv intressentdialog för att säkerställa förståelse för omvärldens 

syn och krav på vår verksamhet. 

- Ta ett aktivt ansvar i utvärderingen av våra produkters miljöpåverkan och 

involvera våra leverantörer i detta arbete. 

- Så långt som möjligt välja miljövänliga sätt att resa. 

För Apotek Hjärtat är kontroll 
genom hela värdekedjan en 
förutsättning för vårt 
hållbarhetsansvar. Produkter och 
läkemedel har störst påverkan på 
samhällen och miljö innan och 
efter de  står på våra hyllor. 
Därför vill vi ta ansvar för att 
produkterna och läkemedlen på 
våra apotek tillverkas, 
distribueras, används och 
kasseras i en hållbar värdekedja.  

För att Apotek Hjärtat ska kunna 
vara en hållbar aktör måste vi 
förbruka rätt resurser på rätt sätt. 
Vi har störst möjlighet att påverka 
användning av energi, råvaror 
och andra resurser i vår egen 
organisation. Såväl de enskilda 
apoteken som supportkontoret 
har ett tydligt mål: en mer 
resurseffektiv verksamhet.

Apotek Hjärtat har ett särskilt 
samhällsuppdrag, att möjliggöra 
en god och effektiv läkemedels-
användning. Med unik 
kompetens bidrar vi till bättre 
egenvård och användning av 
läkemedel. Vi vill använda vår roll 
och vår kunskap för att bidra till 
hälsosammare samhällen, där 
resurser används effektivt.

För Apotek Hjärtat står kundernas 
behov i centrum och våra 
medarbetare hjälper oss att 
identifiera och möta dem. Våra 
medarbetare är vår viktigaste resurs. 
Genom rätt kompetens och en 
utvecklande arbetsplats kan vi 
arbeta med nära kundrelationer som 
bidrar till ständiga förbättringar. Vi 
ska ge förutsättningar att som 
ledande apoteksaktör skapa 
Sveriges mest personliga apotek.

Framtidens 
apotek

Utvecklat 
kunderbjudande

Hälsosamma 
samhällen

Hållbar 
värdekedja

Resurseffektiv 
verksamhet

Framtidens 
apotek

Maximera positiv påverkan 
på samhälle, ekonomi och 

miljö

Minimera negativ påverkan 
på samhälle, ekonomi och 

miljö

OmvärldEgen organisation
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 Socialt 

- Kompetensutveckling: Arbetar med att utveckla medarbetares kompetens 

genom interna utbildningar och utbildningsplaner för att främja personlig 

utveckling och kundnöjdhet. 

- Arbetar för en bättre läkemedelsanvänding genom att förbättra rådgivning 

och stöd till kund som handlar läkemedel. 

 Ekonomiskt 

- Ingen specifik återbetalningstid däremot ska insatserna ligga i linje med 

verksamheten och utvärderas innan beslut ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

 

4.5.1 Övergripande om CSR-arbetet 

 

Insatser kopplade till CSR beslutas av ledningen men interna synpunkter och förslag 

från medarbetare uppmuntras genom intern kommunikation (Cecilia de Pedro; 

Respondent C). Denna interna kommunikation anser apotekschefen Respondent C 

fungerar bra. Dels då Respondent C tycker att ledningen lyssnar mycket på de anställda 

kopplat till dessa frågor men även att ledningen förmedlar information till de anställda 

om varför det är viktigt att arbeta med dessa frågor. Vidare beskriver Respondent C att 

personalmöten på apoteket sker varje vecka där information relaterat till CSR förmedlas 

till de anställda. Eftersom Apotek Hjärtat är en nyetablerad apotekskedja och 

expanderar finns det stora möjligheter att påverka utformningen av apoteken (Cecilia de 

Pedro). Genom att använda lågenergilampor minskar energiåtgången dels genom den 

faktiska energibesparingen men även genom att luftkonditioneringen inte behöver 

användas lika mycket då vanliga lampor avger värme (ibid). Beslut kopplat till miljö 

handlar mycket om transportsystem, leverantörer, vilka produkter som ska tas in, och 

vilka produkter som ska marknadsföras respektive inte marknadsföras (ibid). Den 

största utmaningen med att arbeta med CSR är just att det inbegriper många områden 

som ska sammanstråla så som exempelvis Human Resource, transporter och hälsofrågor 

både i Sverige men även i de utvecklingsländer där Apotek Hjärtat stödjer 

utvecklingsarbete. Dock blir denna problematik mindre och insatserna blir mest 

framgångsrika, genom att arbetet med CSR utgår från Apotek Hjärtats 

verksamhetsstrategi (Cecilia de Pedro). Respondent C anser att den största utmaningen 

är att nå ut till kunderna kring hur deras överblivna läkemedel påverkar miljön. Apotek 
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Hjärtat arbetar även med intressentdialog för att få externa perspektiv på sitt 

hållbarhetsarbete (Cecilia de Pedro). Ur ett operationellt perspektiv blir medarbetarna 

bedömda utifrån intäktsgenerering (Respondent C).     

     

4.5.2 Intressenter 
 

Intressentdialogen uttrycks av Cecilia de Pedro som en väldigt viktig del i CSR-arbetet 

eftersom det skapar möjlighet att få in viktiga synpunkter vilket skapar möjlighet för 

Apotek Hjärtat att ändra sin CSR-strategi utifrån uppkomna synpunkter. Det som är en 

grundförutsättning för om Apotek Hjärtat ändrar CSR-strategi är om det uppkommer ett 

win-win förhållande utifrån samhällets och Apotek Hjärtats perspektiv (Cecilia de 

Pedro). Cecilia de Pedro uttrycker att Apotek Hjärtats prioriteringar kan ändras utifrån 

intressentdialogen och nämner dialogen med Naturskyddsföreningen som kommit med 

synpunkter på deras miljö- och leverantörsarbete som ett sådant exempel. Huruvida 

Apotek Hjärtat för en dialog med en viss intressentgrupp eller inte beror på antalet 

beröringspunkter mellan intressentgruppen och Apotek Hjärtat. I denna prioritering 

prioriteras grupper med många beröringspunkter och som påverkar företaget och vice 

versa (Cecilia de Pedro). Naturligtvis är det önskvärt att ha en dialog med samtliga 

intressenter men företaget måste prioritera sitt urval av intressenter och de aktiviteter 

som genomförs (Cecilia de Pedro). Huruvida en viss aktivitet genomförs eller inte beror 

på intressentdialogen och vad ledningen anser (Cecilia de Pedro). Denna 

intressentanalys genomförs genom att identifiera berörda intressenter och sen bjuda in 

dessa intressenter för att föra en dialog för att sedan utvärderas internt av ledningen 

(Cecilia de Pedro). Viktiga intressenter för Apotek Hjärtat är kunder, medarbetare, 

ägare, leverantörer och frivilligorganisationer. Genom kundpanelen förs dialog och 

utfrågningar för att fånga upp vad kunderna förväntar sig (Cecilia de Pedro).  

 

Gällande miljöfrågor kopplat till läkemedel finns ett nätverk Apotek Hjärtat sitter med i 

som träffas en gång i månaden. Detta nätverk drivs av SIWI (Stockholm International 

Water Institute) i syfte att minska läkemedels påverkan i miljön både i Sverige och 

internationellt. I nätverket ingår även andra deltagare från läkemedelsbranschen, 

myndigheter,  kommuner och landsting. Här diskuteras frågor kopplat till vattenrening, 

konsumentbeteende, och projekt bedrivs av detta nätverk för att förbättra miljön kopplat 

till vattenrening. Vidare tas synpunkter in från patientorganisationer, exempelvis 

Reumatikerförbundet, som är en stor kundgrupp och dessa dialoger utvecklas till 



  
 

84 

samarbeten (Cecilia de Pedro). Samarbetet med Reumatikerförbundet syftar till att 

sprida kunskap om reumatiska sjukdomar genom öppna föreläsningar, att öka 

tillgängligheten till läkemedel och utveckla användarvänliga förpackningar 

(Reumatikerförbundet, 2015). År 2014 var Barnallergiåret och under detta år 

genomförde Apotek Hjärtat ett samarbete med Astma och Allergiförbundet. Parallellt 

med samarbetena genomförs kompetensutveckling för apoteksmedarbetarna i form av 

terapiutbildningar inom astma och allergi respektive reumatiska sjukdomar.  

 

4.5.3 Miljöinsatser 

Besluten att arbeta med vissa miljöfrågor tas av ledningen, dock är medarbetarna med 

och påverkar genom förslag på insatser via intranätet (Cecilia de Pedro). För drygt ett år 

sedan genomfördes en medarbetarundersökning där 400 anställda tillfrågades vad de 

anser vara viktigt att arbeta med kopplat till miljö och under de senaste 

medarbetardagarna har förslag framkommit på bland annat hur transporter ska 

effektiviseras. Cecilia de Pedro anser att dessa förslag är viktiga att ta till vara på och 

arbeta med eftersom enskilda apotek inte kan tackla dessa utmaningar själva.  

Miljöfrågorna ligger i begreppet kvalitet och är viktigt för medarbetare och varumärket. 

För att styra leverantörerna har en uppförandekod signerats av leverantörerna. 

Utvärderingen av leverantörernas uppfyllnad av denna uppförandekod varierar. De 

leverantörer som levererar produkter som marknadsförs under Apotek Hjärtats 

varumärke utvärderas i form av besök hos de aktuella leverantörerna medans övriga 

leverantörer förbinder sig via sin signatur på uppförandekoden. När det gäller 

handelsvaror tittar Apotek Hjärtat noga och granskar dem utefter  innehållsämnen. 

Produkter som har innehållsämnen som kan vara skadliga för miljön väljs då bort. För 

att styra apotekens inköp av produkter sker inköpen centralt och sen får respektive 

apotek beställa via den centrala organisationen. Detta för att säkerställa 

produktsortiment och att det därmed inte köps in produkter som anses skadliga för 

miljön. Insamling av kunders överblivna läkemedel är också en viktig del i miljöarbetet 

som alla apotek genomför (Cecilia de Pedro). Denna insamling genomförs löpande men 

det har genomförts två kampanjer där insamlat läkemedel från kunder resulterar i att 

kunden ifråga erhåller en rabattcheck (Respondent C). Detta är också det som i 

dagsläget mäts kopplat till miljö, men arbete pågår för att börja arbeta med fler miljömål 

kopplat till mätning i organisationen (Cecilia de Pedro).         
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I dagsläget upplevs det att anställda arbetar miljövänligt utan incitament. Många 

anställda kommer från Apoteket AB som var miljöcertifierade och det affärsområde 

inom Apotek Hjärtat som har avtalskunder inom sjukvården är miljöcertifierade enligt 

ISO 14001 (Cecilia de Pedro). En internutbildning inom miljö håller på att framtas som 

beskriver vad Apotek Hjärtat gör, vad företaget förväntar sig av de anställda och hur de 

anställda kan göra för att komma med förslag till specifika miljöinsatser. För att få 

tydliga resultat är det viktigt att arbeta med ambassadörskap och på så sätt få med sig de 

anställda i miljöarbetet (Cecilia de Pedro).  

    

Implementeringsprocessen kopplat till miljö föregås av en analys av insatserna i de fall 

det rör sig om större insatser med oklar ekonomisk påverkan. Exempel på detta är 

energieffektiviseringen kopplat till inköp av mer miljövänlig IT-utrustning. Denna 

insats analyserades utifrån den energibesparing som beräknats kontra 

effektivitetsaspekter kopplat till att utrustningen efter en tid ställer om sig till viloläge. 

Vidare beskrivs en kultur där förslag som kommer in undersöks för att se om dessa 

förbättringsförslag kan appliceras på andra apotek (Cecilia de Pedro). 

 

Ur ett operationellt perspektiv tycker inte apotekschefen Respondent C att 

miljöaspekten av CSR påverkar den dagliga driften speciellt mycket då stora beslut 

kopplat till detta område sker centralt. Stora beslut som nämns och styrs central enligt 

Respondent C är inköp av lågenergilampor, mer miljövänlig IT-utrustning och vilka 

produkter som får köpas in. Respondent C hävdar att han inte har några operationella 

mål kopplat till miljöaspekten av CSR. Dessa mål finns säkert längre upp i 

organisationen tror Respondent C men han blir utvärderad utifrån intäktssiffror vilka 

ligger till grund för eventuell bonus. Återkoppling inom området miljö får inte 

Respondent C, men beskriver att han får elräkningen vilket då fungerar som en form av 

utvärdering.     

.  

4.5.4 Sociala insatser 

Apotek Hjärtats arbete med att förbättra den sociala delen av CSR bygger på att 

förbättra trivsel och kompetens hos medarbetarna och genom detta förbättra 

läkemedelsanvändningen i samhället (Cecilia de Pedro; Respondent C). Anställda kan 

välja att genomgå internutbildningar för att utöka sin kompetens och bredda sina 

arbetsuppgifter (Cecilia de Pedro; Respondent C). Det finns inom Apotek Hjärtat en 
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lång kompetensplan där medarbetare kan utbilda sig till bland annat 

läkemedelsansvariga och apotekschefer för att bredda sina arbetsuppgifter (Cecilia de 

Pedro). Vidare beskriver Respondent C att det genomförs fördjupande temadagar ett par 

gånger om året kopplat till specifika sjukdomar. För att utvärdera trivseln hos de 

anställda genomförs medarbetarundersökningar av Ipsos som sammanställs till ett årligt 

medarbetarindex (Cecilia de Pedro). Dessa medarbetarundersökningar genomförs två 

gånger per år och tar upp frågor kring bland annat diskriminering, trivsel och personlig 

utveckling (Respondent C). För att ytterligare motverka diskriminering finns riktlinjer 

på intranätet som alla chefer och medarbetare tar del av kopplat till vem de ska vända 

sig till om de upplever diskriminering. Utöver kundutvärderingar genomförs även 

kontroller av så kallade ”Mystery shoppers” som agerar kunder och därefter betygsätter 

apoteket ifråga utifrån olika parametrar kopplat till kundservice (Respondent C). Apotek 

Hjärtat skänker även pengar till UNICEF och Gudua Foundation. Arbetet med detta är 

uppbyggt på att kunder kan donerar pengar men även sina medlemspoäng. Utöver detta 

får några medarbetare varje år åka ner till Kenya för att besöka en hälsoklinik som 

Apotek Hjärtat har bidragit till att upprätta. På denna hälsoklinik bidrar Apotek Hjärtats 

personal med sin kompetens inom farmaci och administration. Apotek Hjärtat arbetar 

mot att öka mångfalden då kunder med utländsk härkomst kan behöva föra en dialog 

med medarbetare på annat språk än svenska. För att underlätta denna dialog finns ett 

intranät där det framgår vilka språk respektive medarbetare behärskar. Detta gör att 

varje apotek kan komma i kontakt med personal som talar det eftersökta språket (Cecilia 

de Pedro).  

 

Ur ett operationellt perspektiv ligger fokus på att kunden ska få bra service och 

därigenom kunna använda sina mediciner på ett bra sätt (Respondent C). Respondent C 

tycker inte att det finns några direkta mål kopplat till den sociala biten utan de är 

sammanvävda med de ekonomiska målen.     

 

4.5.5 Ekonomiska aspekter inom CSR-arbetet 

CSR-arbetet har påverkat lönsamheten i företaget och satsningar inom 

energieffektiviseringar är lätta att motivera ur ett ekonomiskt perspektiv då mindre 

energi sparar pengar men även på miljön (Cecilia de Pedro). Cecilia beskriver arbetet 

med CSR som en ekonomisk konkurrensfördel dels eftersom att många medarbetare 

tycker att dessa frågor är viktiga men även då det positivt påverkar hur företaget 
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uppfattas (Cecilia de Pedro). Även apotekschefen Respondent C hävdar att CSR bidrar 

till lönsamheten eftersom kunder har börjat ställa mer krav idag än de gjorde för tio år 

sedan. Det finns idag inga ekonomiska styrmedel kopplat till CSR-insatserna och heller 

inte några ekonomiska mål (Cecilia de Pedro). Som alla beslut så utvärderas CSR-

insatserna ur ett ekonomiskt perspektiv i ledningsgruppen. Däremot finns inte något 

specifikt återbetalningskrav utan det viktigaste är att insatserna är fokuserade mot den 

övergripande verksamheten för att på det sättet identifiera var en win-win situation 

uppstår mellan samhälle och företag (Cecilia de Peddo). 
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4.6 Sammanfattande tabell 

Analys av 

Styrning 

Scandic  Max Cederroth Folksam Apotek Hjärtat 

Beslutsprocess - Integrerad med 

verksamhetsstrategin 

- Ekonomiska krav 

- Brukstest 

- Större beslut via 

ledning, mindre beslut 

via enhet 

-Intressentanalys 

 

 

- Integrerad med 

verksamhetsstrategin 

-Ekonomiska krav 

- Brukstest 

- Beslut tas främst  

av ledningen 

 

- Intressenthänsyn 

 

- Integrerad med 

verksamhetsstrategin 

- Ekonomiska krav 

- Brukstest 

- Större beslut via 

ledning, mindre beslut 

via enhet 

- Intressentdialog 

 

 

- Integrerad med 

verksamhetsstrategin 

- Ekonomska krav 

- Brukstest 

- Större beslut via 

ledning, mindre beslut 

via enhet 

-Intressentanalys 

 

 

 

- Integrerat med 

Företagsstrategin 

- Ekonomiska krav 

- Brukstest 

- Beslut tas främst 

av ledningen 

 

- Intressentdialog 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Sammanfattande tabell 

 

 

Analys av 

Styrning 

Scandic  Max Cederroth Folksam Apotek Hjärtat 

Process-

genomförande 

- Informationsflöde 

  Code of Conduct 

  Kunskapsdelgivning 

- Leverantörskrav 

- Mäta & Utvärdera 

- Svanenmärkning 

 

 

 

 

 

- Informationsflöde 

  Saknar uppf. kod 

  Kunskapsdelgivning 

- Leverantörskrav 

- Mäta & Utvärdera 

- Saknar certifiering eller 

liknande verktyg 

 

 

 

 

 

 

- Informationsflöde 

  Code of Conduct 

  Kunskapsdelgivning 

- Leverantörskrav 

- Mäta & Utvärdera 

- ISO 14001/Code of  

  Conduct 

 

 

 

 

- Informationsflöde 

  Policydokument 

  Kunskapsdelgivning 

- Leverantörskrav 

- Mäta & Utvärdera 

- Policydokument 

 

 

 

 

 

  

- Informationsflöde 

  Saknar uppf. kod 

  Kunskapsdelgivning 

- Leverantörskrav 

- Mäta & Utvärdera 

- ISO 14001 på delar 

av verksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av 

Styrning 

Scandic  Max Cederroth Folksam Apotek Hjärtat 

Förändrings- 

process 

- Små kontinuerliga 

förändringar 

- CSR-ansvarig 

- Intressentdialog 

- Saknar forskning 

- Proaktivt CSR-  

arbete 

- Små kontinuerliga 

förändringar 

- CSR-ansvarig 

- Intressentdialog 

- Saknar forskning 

- Proaktivt CSR- 

arbete 

- Små kontinuerliga  

förändringar 

- Saknar CSR-ansvarig 

- Intressentdialog 

- Forskning 

- Proaktivt CSR-    

arbete 

- Små kontinuerliga 

förändringar 

- Miljöansvarig 

- Intressentdialog 

- Forskning 

- Proaktivt CSR- 

arbete 

- Små kontinuerliga 

förändringar 

- Miljöchef 

- Intressentdialog 

- Saknar forskning 

- Proaktivt CSR- 

arbete 
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5. Analys 
Analysavsnittet är indelat i tre delar och dessa är beslutsprocess, genomförandeprocess 

och förändringsprocess. Varje del bygger på analys av likheter och skillnader mellan de 

undersökta företagens arbete med, och styrning av CSR. Detta resulterar sedan i ett 

ramverk för hur företag kan analysera och utforma styrningsinsatser för CSR-arebtet. 

Analysens struktur bygger vidare på den sammanfattande tabellen i empirin som är 

framtagen genom den konceptuella modellen.  

 

 

5.1 Beslutsprocess 

Integration av CSR-strategi och verksamhetsstrategi 

Arbetet med CSR utgår från samma strategiska filosofi för samtliga fem företag. 

Utgångspunkten är att CSR-strategin ska vara integrerad med den övriga 

verksamhetsstrategin och CSR ska alltså inte ses som en separerad satsning. Genom 

synkronisering mellan verksamhetsstrategi och CSR-strategi skapas en 

företagsmöjlighet, innovation- och konkurrensfördel för företagen (Porter & Kramer, 

2006). Det kan dock urskiljas att utgångspunkten för integrationen är annorlunda för 

Max kontra övriga företag. Max utgångspunkt är att justera verksamheten efter 

förändringar inom- och val av CSR-aktiviteter medan övriga företag utgår från 

verksamhetsstrategin. Detta får effekten att Max till skillnad från övriga företag låter 

CSR-arbetet styra verksamheten och inte tvärt om. För att lyckas med att utvinna 

maximal konkurrenskraft inom CSR-arbetet ska detta utgå från verksamhetsstrategin för 

att därigenom lokalisera vilka CSR-insatser som företaget ska satsa på (ibid). Då Max 

inte gör detta finns det en risk att de misslyckas att maximera företagsmöjligheterna 

med CSR-arbetet (ibid). Effekten av Max arbetssätt kan då innebära att onödig tid 

spenderas på att lokalisera samhällsinsatser som sedan påvisas opassande kontra övrig 

verksamhet, då det skulle innebära för stora och för kostsamma verksamhetsjusteringar. 

Denna utgångspunkt kommer då att öka komplexiteten i CSR-arbetet med bakgrund i 

verksamhetsjusteringar. Den positiva effekten av att Max utgår från samhället är att 

fokus utgår från påverkan på intressenterna och kan då förhöja den positiva effekten på 

företagets legitimitet. Detta eftersom legitimitet är en generaliserad uppfattning om vad 

som är önskvärt eller riktigt handlande utifrån samhällets normer och värderingar 

(Suchman, 1995). Dock är det viktigaste att arbetet är integrerat mellan strategierna för 

att kunna lokalisera CSR-aktiviteter som gynnar både företaget och samhället genom 
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grundläggande genomgång av ”inside-out linkage” och ”outside-in-linkage” (Porter & 

Kramer, 2006). Genom detta identifierar företaget relationen mellan företag och 

samhälle och aktiviteter ska väljas där relationen är som störst (ibid). En felbedömning 

av denna relation kommer att ha en negativ inverkan på det sociala kontraktet mellan 

företag och samhälle och då påverka legitimiteten negativt (Deegan & Unerman, 2011). 

Denna risk minskar Max mer än de andra företagen eftersom deras utgångspunkt vid val 

av aktiviteter är samhället i stort och detta får effekten att det blir lättare att lokalisera 

legitimitetsskapande aktiviteter. Sammantaget argumenterar Porter och Kramer (2006) 

för att CSR-arbetet ska utgå från verksamhetsstrategin och majoriteten av de undersökta 

företagen gör detsamma och därför får det fastlås att det mest korrekta angreppssättet 

för integrationen är utifrån företags verksamhetsstrategi.  

 

Ekonomiska krav 

Vad gäller ekonomiska krav vid val av aktiviteter framgår det tydligt att samtliga 

företag har krav på att projekten ska vara ekonomiskt fördelaktiga. Detta stämmer 

överens med Dahlsruds (2008) beskrivning att företag ska bevara sin lönsamhet. 

Återbetalningskraven för projekten skiljer däremot något mellan företagen. Scandic 

beskriver att riktmärket för investeringar inom CSR är en återbetalning inom ett år, 

eftersom dessa genomförs utan problem oavsett grundinvesteringens storlek. Vid en 

beräknad återbetalningstid över detta kräver ledningen större bevis på insatsens 

ekonomiska lönsamhet. Max har en liknande ekonomisk utgångspunkt men kravet på 

återbetalningstid är något mindre strikt (1-3 år genomförs utan problem). Vidare sätter 

Cederroth, Folksam och Apoteket Hjärtat de ekonomiska kraven utifrån varje specifikt 

projekt, men samtliga har ett krav på att de ska vara lönsamma. Företagens 

lönsamhetsfokus har en koppling med Vogels (2005) beskrivning att CSR-insatser 

främst genomförs i ett syfte att förbättra lönsamheten. Samtliga företags utgångspunkt 

tyder på att alla insatser som genomförs ska vara ekonomiskt fördelaktigt och den 

ekonomiska parametern är därför överordnad i beslutsfattandet, vilket kan likaställas 

med att företagen har ett traditionellt perspektiv (Epstein et. al., 2015). Även om 

insatser inte direkt är lönsamma kommer företag som är framgångsrika 

samhällsmedborgare att minska affärsrisken, minska risken att kunder bojkottar 

företaget, det blir lättare att behålla kunder och rekryteringen av duktiga anställda 

underlättas (Vogel, 2005). Denna beskrivning i kombination med företagens 

ekonomiska krav indikerar att insatser som inte har en positiv direkt eller indirekt 
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lönsamhetspåverkan ska undvikas. Bakrunden till de undersökta företagens ekonomiska 

krav har en koppling till vilka intressenter som företagen beskriver som viktiga. 

Cederroth, Apotek Hjärtat och Folksam beskriver att ägarna är en av de viktigaste 

intressenterna att ta hänsyn till. Dessa kan antas lägga stor vikt vid ekonomiska 

implikationer av verksamhetsval eftersom dessa är personligen ekonomiskt involverade 

och tar del av vinsterna i företagen. Scandic beskriver ledningen som den viktigaste 

intressenten och detta kan ytterligare förklara vikten av ekonomiska krav, eftersom 

ledningen antas påverkas av ägarna i form av vinstkrav. Företag ska vidare välja 

aktiviteter som påverkar samhället och företaget mest (Porter & Kramer, 2006). 

Eftersom Scandic och Max arbetar med uppsatta återbetalningskrav och Cederroth 

använder budget kommer aktiviteter med en längre återbetalningstid eller som kräver ett 

större budgetutrymme att förbises. Detta kan påverka legitimiten då aktiviteterna som 

förbises kan vara de aktiviteter som långsiktigt skapar mest legitimitet. Detta resulterar 

då i att Scandics och Max handlingsalternativ inte ligger i linje med normer och 

värderingar som de viktigaste intressenterna önskar (Dowling & Pfeffer, 1975; återgivet 

av Hasbani & Breton, 2013). Exakt vilka ekonomiska krav som ska ställas borde därför 

värderas utifrån varje företags verksamhet och situation. Varje aktivitet bör utvärderas 

separat både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett intressentperspektiv. Företag ska 

därför eftersträva ett win-win förhållande mellan den ekonomiska dimensionen och 

miljö-sociala dimensionen, vilket även beskrivs som en vanlig strävan i företag 

(Orlitzky et. al., 2003). Givetvis kan inte storleken på grundinvesteringen ignoreras, 

men exakta budgetramar och återbetalningskrav borde istället bytas ut mot en specifik 

bedömning i det enskilda fallet och vägas mot företagets ekonomiska 

handlingsutrymme.  

 

Brukstest 

Innan beslut tas om en ny eller förändrad insats ska implementeras genomför samtliga 

företag någon form av brukstester eller utvärderingar som är kopplade till miljöarbetet. 

Dessa brukstester utformas olika i de undersökta företagen.  Max och Scandic har 

närmast identiska tillvägagångssätt som bygger på pilotprojekt. Tillvägagångssättet 

bygger på att testa förändringen på enskilda operationella enheter under en testperiod. 

Detta utvärderas sedan kontra nuvarande arbetssätt för att undersöka om 

implementeringen ska breddas på övriga operationella enheter eller om justeringar av de 

förändrade insatserna behöver göras. Cederroth och Folksam genomför liknande 
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brukstester på olika projekt, men har ingen direkt uttalad strategi för brukstesterna. 

Miljöprojekt utvärderas ofta genom pilotprojekt (Brezet & Rocha, 2001), men 

nackdelen med dessa är att de ofta resulterar i att åtgärden inte genomförs och att 

företaget då fortsätter i gamla rutiner (Ammenberg & Sundin, 2005). Däremot får det 

antas att Scandics, Max, Cederroths och Folksams pilotprojekt/brukstester tillför nytta 

eftersom deras totala CSR-arbete representerar ”best practice”. Däremot borde 

Cederroth och Folksam införa en strategi för dessa tester med bakgrund i Ammenbergs 

& Sundins (2005) beskrivning att många företag faller tillbaka i tidigare arbetsmönster. 

Det kan dock vara bra för företag att ha i åtanke att pilotprojekt endast ska användas om 

de är korrekt utformade, vilket då ger en realistisk bedömning av insatserna (dvs ej 

avslår samtliga pilotprojekt). Vidare arbetar inte Apotek Hjärtat med brukstester utan 

arbetet bygger på att utvärdera specifika operationella enheters önskemål om 

förändringar för att undersöka om det går att applicera på fler apotek och detta 

genomförs centralt. Det framgår att Apotek Hjärtats utvärderingar främst är kopplade 

till ekonomiska utvärderingar och inte praktiska. Dock bör insatserna utvärderas utifrån 

intressenternas intressen och uppfattningar i första hand (Turker, 2009; Pérez & del 

Bosque, 2013; Martinez et. al., 2013). Detta kan resultera i att ekonomiska 

implikationer tar för stort utrymme i utvärderingsprocessen och att Apotek Hjärtat 

förbiser viktiga intressenter som långsiktigt kommer att ha en större inverkan på det 

ekonomiska resultatet.  

 

Vad som klart framgår är att testerna är branschkopplade. Scandic och Max har liknande 

verksamheter inom servicebranschen. Det bygger på samma filosofi att leverera tjänster 

för personer som fysiskt besöker restauranger eller hotell i syfte att uppfylla behov och 

verksamheterna är relativt icke komplexa. Om detta har ett direkt samband och kan vara 

en förklarande faktor är svårt att säga, men beteenden inom en organisation tenderar att 

likna andra organisationer som lyckats inom olika avseenden i syfte att uppnå 

legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). Folksam, Cederroth och Apotek Hjärtat gav 

inget standardiserat arbetssätt för alla större förändringar utan beskrev snarare att det 

beror på förändringens art. Vad detta beror på kan ha med spridningen av insatser att 

göra. Cederroths verksamhet innefattar hela värdekedjan från inköp och produktion till 

försäljning mot kund. Folksam arbetar likt Cederroth från framtagning av produkt i 

form av försäkringslösningar till kommunikation med och försäljning till kund. Dessa 

typer av verksamheter möter förändringar inom flera steg i värdekedjan och 
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förändringarna har förmodligen ingen direktkopplad lösning som kan användas som 

standardiserad förändringsstrategi. Slutligen omges Apoteket Hjärtat av regelsystem 

inom hälsa och sjukvård som i det specifika förändringsinitiativet kan tänkas påverka. 

Dessa skillnader mellan företagen kan förklaras genom Clarksons (1995) beskrivning 

att utvärdering ska utformas olika för olika nivåer i företaget på grund av dessa nivåers 

verksamhetsskillnader. Utifrån denna beskrivning kan det antas att skillnader mellan de 

undersökta företagens verksamheter har en ännu större inverkar på utvärderingarnas 

utformning. Oavsett hur arbetet med brukstester och utvärderingar är utformade innan 

implementering av nya miljöinsatser, kan det ändå utläsas ett samband att samtliga 

företag har en försiktig inställning till förändringsarbetet. Det sker i samtliga fall någon 

form av brukstest eller utvärdering för att säkerställa att förändringen inte få negativa 

effekter på verksamheten. Detta kan kopplas till Porter och Kramers (2006) resonemang 

att företag behöver identifiera relationen mellan företag och samhälle för att kunna 

utvärdera vilka CSR-aktiviteter som ska utföras. I detta fall handlar relationspåverkan 

främst om företagets påverkan på samhället och då inside-out-linkage (ibid). Även om 

brukstester inte handlar om identifiering av relationen mellan företag och samhälle, 

handlar det om att utvärdera vilka effekter förändringen får på samhället, vilket kommer 

att ha en inverkan på den framtida relationen. Oavsett hur brukstesterna eller 

utvärderingarna genomförs är det ett bra sätt att vårda relationen till samhället.  

 

Intressentanalys 

Max är det enda av de undersökta företagen som beskriver att de inte tar hänsyn till 

någon speciell intressentgrupp i samhället vid deras utformning av CSR-arbetet. 

Däremot beskrivs att Max vid beslut har ett lönsamhetskrav på insatserna kopplat till 

CSR. Detta resulterar i att de indirekt måste ta hänsyn till intressenter som påverkar 

denna lönsamhet. Denna indirekta beslutspåverkan i Max visas i beslutet att de inte 

väljer att ta bort nötköttet som ur ett miljöperspektiv hade varit bra men utifrån den 

ekonomiska dimensionen inte kan genomföras, eftersom det hade riskerat företagets 

överlevnad. Med bakgrund i detta resonemang kan det fastslås att ägare och kunder är 

två viktiga intressenter för Max. Således kan det fastslås att samtliga företag tar hänsyn 

till specifika intressenter vid beslut kopplat till CSR, vilket är viktigt i företag för att 

uppnå legitimitet (Suchman, 1995; Lee, 2011). Processen vid val av vilka intressenter 

som företag tar hänsyn till vid beslut kopplat till CSR, beskrivs av Pedersen (2006) som 

intressentfiltrering.  
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Utifrån empirin kan det fastslås att Scandic, Apotek Hjärtat, Folksam och Cederroth för 

en dialog med intressenterna utifrån en intressentfiltrering. De undersökta företagen 

väljer generellt att lyssna till kunder, ägare, leverantörer och medarbetare vid beslut 

kopplat till CSR. Då samtliga insatser kopplat till CSR i de undersökta företagen har ett 

bakomliggande lönsamhetskrav kan det fastslås att ägarna är den intressent som väger 

tyngst. Dock kan antas att samtliga fyra grupper har stor påverkan på företagens 

fortsatta verksamhet och därför kan intressentfiltreringen (Pedersen, 2006) i de 

undersökta företagen kopplas till Figur 6 (Savage et. al., 1991:65). Figur 6 beskriver att 

intressentgrupper som utgör ett potentiellt hot mot företaget och där potential finns för 

att nå samarbete bör utgöra de grupper företag aktivt samarbetar med. Eftersom det kan 

fastslås att kunder, ägare, leverantörer och medarbetare har stor påverkan på de 

undersökta företagen och vice versa, kan det vidare fastslås att intressentfiltreringen bör 

ta sin utgångspunkt i intressenternas påverkan på företaget och vice versa. Denna 

intressentfiltrering, utifrån intressenters och företags påverkan på varandra, kommer att 

resultera i att de undersökta företagen maximerar legitimiteten i samhället. Detta då de 

beslutade aktiviteterna i företagen kopplas till företagens viktigaste intressenter, vilka 

bidrar till ökad legitimitet i samhället (Borglund et. al., 2012).  

 

Pedersen (2006) beskriver vidare tolkningsfiltret som en viktig del i intressentanalysen. 

Denna tolkning sker olika i de undersökta företagen. Scandics tolkningsarbete bygger 

på att identifiera de aktiviteter som flest utvalda intressenter anser viktiga och denna 

undersökning sker en gång per år. Apotek Hjärtat genomför kontinuerliga 

intressentdialoger med utvalda intressentgrupper och tolkningen utgår från de 

intressenterna med flest beröringspunkter. Folksam väljer att vid varje större beslut 

koppla in berörda intressenter för att på så sätt fånga dessa intressenters åsikter. Dessa 

tre arbetssätt får olika följder. Eftersom Scandics beslut bygger på en årlig 

sammanställning där samtliga intressenters åsikter presenteras skapas bredare beslut, 

som bör påverka bredden i Scandics legitimitet (Suchman, 1995). Apotek Hjärtats val 

att främst lyssna på de intressenter med flest beröringspunkter, bör däremot skapa en 

djupare legitimitet hos de specifika intressentgrupper som företaget anser sig ha flest 

beröringspunkter med (ibid). Vidare bör Apotek Hjärtats förhållningssätt till 

intressenterna leda till en högre koncentration av insatserna än Scandic. Folksam utgår 

tillskillnad från Apotek Hjärtat och Scandic i redan tilltänkta aktiviteter för att därefter 
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samla in intressenternas synpunkter. Detta arbete anses vara en proactive strategi (ibid) 

kopplat till intressenterna. Medans de andra företagen anses ha en accomodative strategi 

(ibid) kopplat till intressenterna, eftersom dialogen sker innan beslut. En 

framgångsfaktor för Folksam i detta arbete bör vara SIFO-undersökningarna, vilka 

skapar en generell bild över vad deras intressenter anser och som därför bör ligga till 

grund för tilltänkta aktiviteter. Cederroths tolkningsarbete bygger tillskillnad från de 

andra undersökta företagen på en rakare kommunikation. Detta förklaras genom att 

deras arbete med CSR endast innefattar kunderna som extern aktör. Kundernas åsikter 

samlas in via kundmöten, varefter erhållna kunders åsikter delges ledningen. Max 

tolkningsprocess är svårare att fastslå eftersom de säger sig inte arbeta mot specifika 

intressenter.  

 

Risken för feltolkning kan skada företags legitimitet kopplat till tolkningsprocessen 

(Deegan & Unerman, 2011). Genom att Scandic har ett hållbarhetsråd som förmedlar 

intressenters uppfattningar till CSR-ansvarig som i sin tur förmedlar dessa uppfattningar 

till ledningen blir avståndet långt mellan intressenterna och ledningen. Detta avstånd 

ökar risken för feltolkningar vid beslut (Pedersen, 2006). Apotek Hjärtat löser detta 

potentiella problem genom att var och en av personerna i ledningen har huvudansvaret 

för en del av CSR-arbetet. Folksam tar hjälp av externa aktörer som skapar 

undersökningar, vilka bör vara säkrare för att löpande fånga intressenters attityder. Att 

Cederroths arbete utgår från kundmöten där diskussioner istället för kan öka risken för 

feltolkning eftersom mötesdeltagare kan feltolka intressenternas åsikter. Däremot kan 

denna risk minskas genom att Cederroth ökar antalet medarbetare som närvarar vid 

kundmöten och detta arbete antas ur ett kostnads-/nytta perspektiv idag uppfyllas.        

 

För att företag ska lyckas uppnå legitimitet i samhället krävs att deras insatser ligger i 

linje med det sociala kontraktet (Suchman, 1995). Att de undersökta företagen väljer ut 

ett antal intressenter att fokusera sina insatser på är klarlagt. Arbetet med att identifiera 

dessa intressenter bör ta sin utgångspunkt i graden av påverkansfaktor mellan företag 

och intressenter. Beroende på beslut och antalet påverkade intressenter av beslutet bör 

någon av Cederroth, Folksam, Scandic eller Apotek Hjärtats tolkningsfilter appliceras.     

 

  



  
 

96 

Beslutsfattning 

Intressenterna påverkar de undersökta företagens beslut kopplat till CSR. Detta ligger i 

linje med vad Lee (2011) och Chidlow et. al., (2014) skriver. Detta påvisar att 

intressentteorin är en viktig del relaterat till CSR, i enlighet med Crane et. al., (2008). 

Vidare baseras detta på de undersökta företagens beskrivning av att CSR-arbetet har 

medfört konkurrensfördelar. Dessa konkurrensfördelar kan förklaras genom 

legitimitetsteorin (Heard & Bolce, 1981) som beskriver att företag eftersträvar 

legitimitet i samhället för att erhålla resurser av intressenterna, genom bland annat 

arbetet med CSR (Deegan & Unerman, 2011). Denna konkurrensfördel kan även 

kopplas till att företags främsta anledning att arbeta med CSR är kopplat till lönsamhet 

(Vogel, 2005). Denna lönsamhet har en direkt inverkan på de undersökta företagens 

beslutsfattande eftersom samtliga företag har lönsamhetskrav kopplat till CSR. Dessa 

lönsamhetskrav kan kopplas till Ax et. al., (2009) som beskriver att företag måste uppnå 

en balans mellan aktiviteternas nytta för företagen kontra intressenterna, kopplat till 

legitimitetsteorin. Lönsamhetskraven i företagen fungerar därför som ett verktyg för att 

balansera CSR-insatserna, eftersom lönsamhetskraven säkerställer den ekonomiska 

nyttan för de undersökta företagen.     

 

Beslutsfattandet inom de fem företagen är liknande vad gäller vem som tar omfattande 

beslut kopplat till CSR, men skiljer något vad gäller de enhetsspecifika. I samtliga 

företag tas omfattande beslut av ledningen. Genom att ledningen tar omfattande CSR-

beslut bör det bli lättare för företagen att integrera CSR-strategin med 

verksamhetsstrategin, i enlighet med Porter och Kramer (2006). Detta eftersom 

ledningen kan antas ha störst kunskap om organisationen och större kunskap underlättar 

identifieringen av viktiga integrationsfaktorer. Ledares beslut påverkas av deras 

värderingar (England, 1967) vilket då kommer signaleras till personalen och därför har 

ledningens beslut en stor påverka på kulturen kopplat till CSR (Colier & Esteban, 

2007). Enhetsspecifika beslut tas på Scandic, Cederroth och Folksam och detta kommer 

ha en inverkan på vikten av informationsflödet eftersom fler ledare tar beslut. Fler 

involverade beslutsfattare innebär en ökad komplexitet kring skiftande åsikter eftersom 

åsikter påverkar personers handlande (Kronstam, 2002; Alvesson, 2009).  
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5.2 Processgenomförande 

Informationsflöde 

 
 Uppförandekod: Kulturstyrningen inom Folksam och Cederroth utgår från 

framtagna uppförandekoder som styr CSR-arbetet inom miljö- och sociala 

frågor. Dokumenten innehåller riktlinjer för att underlätta styrning av personalen 

i önskad riktning kopplat till CSR-arbetet. Riktlinjer i syfte att kommunicera och 

påverka personalen via dokument liknar Anthonys et. al., (2014) beskrivning om 

Code of Conducts, vilket även är vad Cederroth benämner detta dokument. 

Dessa dokument ska användas som en kulturpåverkande åtgärd innehållande 

etiska aspekter, visioner och ledarskapsfilosofier (ibid). Det framgår dock att 

Folksam utöver riktlinjer även inkluderar krav/regler i detta dokument. 

Konsekvensen av detta blir att personalens handlingsutrymme begränsas. Detta 

ska inte vara nödvändigt i denna typ av dokument vars syfte är att påverka 

företagskulturen och kultur är dessutom en starkare påverkansfaktor än skrivna 

regler (ibid). Max och Apoteket saknar denna typ av dokument och använder 

istället en upprättad vision som kulturpåverkande dokument. Dessa visioner 

innehåller punkter som beskriver vilken strävan företagens CSR-arbete 

eftersträvar. Dessa punkter påverkar likt uppförandekoder kulturen. Anledningen 

till att det kan argumenteras för att dessa visionspunkter har liknande effekt som 

Cederroths och Folksams uppförandekoder är för att Code of Conducts 

(uppförandekoder) som tidigare beskrivits, ska innehålla bland annat visioner 

(ibid). Dock innehåller dessa dokument inte etiska aspekter och 

ledarskapsfilosofier. Bakgrunden till detta kan bero på att Max och Apotek 

Hjärtat är de två mest centralstyrda organisationerna av de fem undersökta, 

vilket eventuellt kan förklara att de anser att kulturpåverkande faktorer inte 

behövs i samma utsträckning för att styra det som utförs. Det enda företaget som 

inte använder några dokument som kan liknas vis Code of Conduct är Scandic. 

Däremot framgår det att Scandic arbetar med kulturen via informationsflödet 

vilket beskrivs i nästkommande avsnitt. Oavsett om företag väljer att använda 

uppförandekoder eller inte så är kulturen viktig för ett lyckat CSR-arbete 

(Epstein et. al., 2015). Kulturen ska genomsyra hela företaget och för att lyckas 

med detta krävs det ett aktivt arbete med företagets uppsatta värdegrund och att 

dessa accepteras av anställda (Kronstam, 2002). Att införa uppförandekoder som 
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är tillgängliga för alla underlättar ledares kommunikation med anställda. På detta 

sätt påverkar ledare anställdas handlande, vilket är viktigt eftersom ledare 

påverkar anställdas agerande (Kronstam, 2002; Alvesson, 2009). Ledares 

kommunikation till personalen via uppförandekoder kan också förbättra 

personalens motivation att arbeta mot uppsatta CSR-mål om dessa anses 

legitima hos personalen (Simons, 2000). Utifrån denna analys bör företag 

använda sig av uppförandekoder för att underlätta kulturstyrningen och därmed 

utveckla personalens värderingar.  

 

 Kunskapsdelgivning: Kunskapsdelgivning kopplat till miljöarbetet är begränsat. 

Delgivning sker genom utbildning för nyanställda inom Scandic, men i övrigt 

genomförs ingen kunskapsöverföring kopplat till miljöarbetet. Det framgår att 

Scandic använder intranät, interntidning, mail och informationsmöten kopplade 

till informationsdelgivning inom CSR, men detta lyfts inte specifikt inom 

miljöarbetet. Detta borde framkommit vid frågan om hur de styr den 

operationella verksamheten att arbeta med och implementera miljöprestationer. 

Det kan därför antas att dessa verktyg främst är förknippade med 

kunskapsdelgivning inom sociala frågorna. Ett av Scandics miljömål är att sänka 

matavfallen och detta kan endast påverkas av den operationella personalens 

inneboende motivation att planera och informera gäster vid måltider. Scandic 

bör införa verktyg för kunskapsdelgivning inom denna typ av miljöfrågor i syfte 

att påminna personalen. Detta då personalens värderingar styr deras handlande 

och detta kan påverkas genom ökad kunskap och förståelse (Kronstam, 2002; 

Alvesson, 2009). Cederroth saknar helt aktiviteter kopplade till detta och kan ha 

en koppling till att deras miljömål främst fokuserar på reducering av utsläpp i 

produktionsprocesser och transporter. Eftersom dessa miljömål är lätta att mäta 

och jämföra med ekonomiska implikationer fungerar detta som en 

kunskapsdelgivning till personer som är involverade i denna process och bör 

därmed vara tillräckligt för att styra involverade personers handlande (Epstein & 

Buhovac, 2014). Max arbetar med att lyfta goda exempel till personalen i syfte 

att styra anställda att utföra det dagliga arbetet mer miljövänligt. Detta är både 

ett incitament för personalen men också en kunskapsdelgivning för önskad 

prestationssträvan. Dessa presenteras genom personaltidning, 

informationstillfällen, månadsbrev och sociala medier. Incitament förstärker 
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normer och värderingar och är ett bra sätt att styra kulturen i önskad riktning 

(Kerr & Slocum, 1987; Roth, 2014), vilket i detta fall är mot en förbättrad 

individuell prestation kopplat till miljö. Vidare arbetar Apotek Hjärtat i liten 

utsträckning med kunskapsdelgivning kopplat till miljö. De uppmuntrar 

anställda att ge förbättringsförslag inom miljöarbetet, viket sänder signaler att 

personalen är delaktiga i miljöarbetet, vilket då kan kopplas till samma 

resonemang som kopplats till Max. Dock framgår det inte några incitament 

kopplat till att ge förbättringsförslag och då kan det ifrågasättas om det är en 

aktivitet inom kunskapsöverföring eller om det bara är en möjlighet precis som 

förslagsgivning inom andra aktiviteter.  Det enda företaget som i 

anmärkningsvärd utsträckning arbetar med kunskapsöverföring kopplat till 

miljöarbetet är Folksam. De genomför utbildning för nyanställda och förmedlar 

information genom personaltidning, mail, informationsmöten och föredrag. Det 

inbegriper till skillnad från Max kunskapsdelgivning inom det totala miljöarbetet 

och inte bara belysning av specifika personalinsatser. En bakomliggande faktor 

till detta bör vara att miljömålen sätts på enhetsnivå. När målen sätts på 

enhetsnivå behöver företagens övergripande miljösträvan kommuniceras till 

enheterna för att sammanstråla insatserna. Detta har en koppling till att ökad 

kunskap styr anställdas utförande och kan då användas för att sammanstråla 

enheternas insatser (Kronstam, 2002; Alvesson, 2009).  

 

Utifrån företagens beskrivning är kunskapsdelgivning kopplat till miljöstyrning 

begränsat eftersom det enda företaget som i stor utsträckning arbetar med detta 

är Folksam. Det kan däremot ifrågasättas om kunskap inom miljö är nödvändigt 

att förmedla eftersom samtliga företag i hög utsträckning arbetar med mått och 

utvärderingar kopplat till miljöprestationer, vilket är betydligt lättare att använda 

inom miljöarbetet än det sociala arbetet (Epstein & Buhovac, 2014). Dock 

beskriver Anthony et. al., (2014) att företagskulturen är en starkare 

påverkansfaktor än skrivna regler. Även om mått och utvärdering inte är 

detsamma som regler, finns det en koppling eftersom båda påverkar personers 

handlande. Detta resonemang argumenterar för att kunskapsdelgivning bör 

förbättra miljöarbetet, men dock finns det ett mönster i dessa fem företag som 

argumenterar för det motsatta, som i denna studie speglar ”best practice” inom 

CSR. Därför får det antas att mått och utvärdering inom miljö är tillräckligt för 
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att lyckas och dessa kunskapsdelgivande resurser bör istället läggas på den 

sociala aspekten eftersom den är betydligt mer komplex utifrån Epsteins och 

Buhovacs (2014) beskrivning och företagens beskrivning. Det kan däremot vara 

värt att överväga kostnad/nytta för informationsdelgivning för vissa specifika 

miljöaktiviteter, eller inom branscher där mätning och utvärdering av 

miljöpåverkan är svår att utföra. 

 

Inom sociala frågor framgår det att samtliga företag arbetar med 

kunskapsdelgivning och att detta är en viktig del inom kulturstyrningen. Detta 

beror förmodligen på att sociala insatser är svåra att mäta och utvärdera och då 

behöver företagen påverka personalens agerande utifrån mindre formella 

styrmedel (Epstein & Buhovac, 2014). Scandic förmedlar information till 

nyanställda genom utbildning inom säkerhet, värderingar och tillgänglighet. 

Utöver detta förmedlas information via Scandic Business School (utbildning), 

intranät, interntidning, mail till hotelldirektörer och informationsmöte med 

hotelldirektörer som sedan förmedlas till hotellcheferna och vidare till 

personalen. På operationell nivå sker kunskapsdelgivning genom 

uppföljningssamtal relaterade till resultaten av genomförda 

medarbetarundersökningar. Max kunskapsdelgivning sker genom 

internutbildningar för att utveckla personalen. Utöver detta förmedlas 

information kopplat till sociala frågor via personaltidning, månadsbrev, 

utbildning, informationsmöten och sociala medier. Cederroth arbetar med 

introduktion av nya medarbetare i företagskulturen genom förmedling av 

information genom introduktionsprogram där den nyanställda får träffa ett antal 

chefer som berättar om organisationen och genom praktisk inlärning. I det 

dagliga arbetet förmedlar information inom sociala frågor via personalutbildning 

och utvecklingssamtal. Folksams arbete med kunskapsdelgivning baseras på 

utbildning i syfte att utveckla personal, utbilda personal inom mångfald och 

diskriminering. Utöver detta informeras personal genom casebaserade 

samtalstillfällen som bygger på tidigare genomförda utbildningar. Slutligen 

arbetar Apotek Hjärtat med internutbildning i syfte att utveckla personalen och 

information kopplat till sociala frågor förmedlas via intranätet och 

informationsmöten med anställda.  
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Sammantaget framgår det att alla företag arbetar med kunskapsdelgivning 

kopplat till sociala frågor och att detta arbete har en stark anknytning till att 

påverka företagskulturen i önskad riktning (Kronstam, 2002; Alvesson, 2009). 

Att utformningen av kunskapsdelgivningen är olika mellan företagen är tydligt. 

Bakgrunden till detta härstammar förmodligen från varje företags specifika 

situation och värdegrund. Värdegrunden är utgångspunkten för att 

företagskulturen ska genomsyra hela verksamheten (Kronstam, 2002). Beroende 

på vilken värdegrund ett företag har kommer olika kulturpåverkande verktyg 

vara mer eller mindre lämpliga i olika sammanhang och dessa ska också 

anpassas efter förändrad personalstruktur och omvärld (Kronstam, 2002). 

Anpassning efter en förändrad omvärld kan vidare förklara skillnaderna mellan 

företagens användning av kommunikationsverktyg. Företagen befinner sig i 

olika branscher vilket innebär att de har olika möjligheter att påverka olika 

intressentgrupper. Kulturstyrning påverkar anställdas handlande och fokus 

(Kronstam, 2002; Alvesson, 2009) och kommer därför anpassas i syfte att 

genomföra de aktiviteter som har störst påverkan på samhället och företaget 

(Porter et. al., 2006). Kunskapsdelgivningen kommer därför att inriktas mot att 

påverka personer att fokusera på handlingar och rutiner som sammanstrålar med 

samhällets förväntningar för att öka legitimiteten (Dowling & Pfeffer, 1975; 

återgivet av Hasbani & Breton, 2013). Det kan därför antas att utformningen av 

kunskapsdelgivningen måste anpassas efter företagets specifika värdegrund, 

personalstruktur och omvärld. Dock framgår det att samtliga företag använder 

likvärdiga verktyg för detta arbete, även om de används inom olika kontexter. 

Vidare framgår det att majoriteten av företagen använder utbildningar, 

informationstillfällen i fysiskt form och digitalt baserad kunskapsdelgivning för 

att stärka och belysa företagets kultur. Informationstillfällen skapar dialoger 

mellan anställda och detta är en viktig aspekt för att kommunicera företagets 

värdegrund (Kronstam, 2002). Vidare är utbildningar och intranät (digitalt 

baserad kunskapsdelgivning) ett sätt att influera personalens värderingar och 

agerande för att dessa ska ligga i linje med företagets värdegrund (Anthony et. 

al., 2014; Borglund et. al., 2012). Sammantaget kan fastslås att företag bör 

använda utbildningar, informationstillfällen och digitalt baserad 

kunskapsdelgivning och att dessa ska anpassas efter företagets värdegrund, 

personalstruktur och omvärldssituation. 
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Leverantörskrav 

Forskare skriver att företag inte bara är ansvariga för den egna organisationen utan även 

för leverantörer (Crane et. al., 2008; Bendell, 2000; Cashore, 2002). Detta ligger i linje 

med att samtliga undersökta företag ställer krav på deras leverantörer. Detta arbete kan 

kopplas till responsivt CSR-arbete vilket beskrivs av Porter och Kramer (2006) som en 

del av det operationella arbetet kopplat till att förminska negativ inverkan på samhället. 

Detta arbete utformas olika mellan företagen. Det framgår att Scandic, Cederroth och 

Apotek Hjärtat använder uppförandekoder/Code of Conducts innehållande riktlinjer och 

krav på vad respektive leverantör ska uppfylla för att ingå samarbete. Dessa godkänns 

av respektive leverantör och förbinder dem att efterleva kraven och riktlinjerna. Vidare 

arbetar Max och Folksam liknande vad gäller krav. Dessa har ingen uppförandekod som 

utgångspunkt, men det specificeras krav på respektive leverantör över vad dessa ska 

uppnå. Dessa krav och riktlinjer resulterar i att de undersökta företagen tar ansvar utöver 

den egna verksamheten. Detta är något som uppmärksammats på senare tid och det är 

viktigt att företag i större utsträckning tar ansvar för leverantörerna inom sociala frågor 

(Crane et. al., 2008). Vidare beskrivs att även miljöinsatser har utvecklats för att också 

ses som kollektiva ansvarsområden via samarbeten mellan företag, och inte bara vara 

insatser för att förbättra den egna verksamhetens miljöarbete (Crane et. al., 2008; 

Bendell, 2000; Cashore, 2002). Dock skapar inte krav automatiskt ett samarbete kopplat 

till CSR, men det kan vara en utgångspunkt för att starta dialoger mellan leverantör och 

företag i samband med utvärderingar. Detta i syfte att förbättra leverantörens och 

företagets CSR-arbete. Genom att de undersökta företagen ställer krav på leverantörerna 

kommer CSR-arbete att vidgas och då öka omfattningen på CSR-arbetet mot en 

förbättrad tillvaro. Eftersom ansvar kontra leverantörer uppmärksammas av samhället 

kommer detta vara viktigt för att skapa legitimitet hos intressenterna (Suchman, 1995). 

Sammantaget bör företag ta ansvar för sina leverantörer och det framgår tydligt att alla 

undersökta företag ställer krav på sina leverantörer, men endast Max och Folksam 

utvidgar detta i förbättringssyfte via samarbete. Vad gäller kraven lyfter detta frågan om 

kraven mäts och utvärderas för att säkerställa uppfyllnad. 

  

Max och Folksam är de enda undersökta företagen som digitalt följer upp 

leverantörernas uppfyllnad av krav. Max följer upp genom att årligen begära in 

rapporter innehållande information kopplat till kraven medans Folksams utvärdering 

bygger på avstämning av leverantörernas inköpslistor. Vidare genomför Cederroth och 
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Apotek Hjärtat kontinuerliga besök hos leverantörerna i utvärderingssyfte. Apotek 

Hjärtat genomför endast besök hos de leverantörer som levererar produkter som 

marknadsförs i företagets namn. Det bör ha en koppling till att intressenter externt 

påverkar företags CSR-strategi eftersom Apotek Hjärtat väljer att utvärdera aktiviteter 

som har en direkt inverkan på företaget (Lee, 2011). Därför bör företag anpassa mätning 

och utvärdering av leverantörerna genom att primärt fokusera på aktiviteter som direkt 

har en inverkan på intressenters uppfattningar om företaget och därmed företags 

legitimitet. Scandic är det enda av de undersökta företagen som i dagsläget inte följer 

upp leverantörernas CSR-arbete. Men eftersom ansvarstagandet kontra leverantörerna 

har ökat (Crane et. al., 2008) kommer detta vara en del av intressenternas intressen och 

bör därför mätas och utvärderas. Scandic ger en liknande beskrivning att utvärdering av 

leverantörerna måste införas eftersom uppförandekoden inte säkerställer att kraven 

uppfylls. De kommer därför att införa utvärderingsverktyg och fysiska besök från och 

med hösten 2015. Sammantaget utifrån de undersökta företagens leverantörsarbete och 

med stöd i teorin, kan det konstateras att företag bör mäta och utvärdera leverantörernas 

CSR-insatser. Graden av mätning och utvärdering bör anpassas efter vad intressenter 

uppmärksammar, vilket förändras över tiden och är företagsspecifikt (Sheehy, 2014).  

 

Mäta & Utvärdera 

Majoriteten av företagen genomför mätningar och utvärderingar inom miljöarbetet. 

Scandic använder miljörapporteringssystem som utvärderar om miljömålen uppfyllts på 

respektive hotell. Detsamma gäller Cederroth som genomför beräkningar via kalkyler 

som sedan rapporteras i datasystem och utvärderas i förbättringssyfte. Folksam utgår 

likt Scandic från uppsatta mål och utvärderas genom controllersystem innehållande 

mätetal för respektive miljömål. Däremot använder Apotek Hjärtat inte mätning och 

utvärdering inom miljöarbetet. Detta sköts endast genom centrala inköp, vilket innebär 

att varje apotek har ett visst antal produkter att välja mellan. Detta kan liknas vid Max 

miljöarbete där 99 procent av miljöinsatserna styrs uppifrån. Max har däremot valt att 

utöver centralstyrning skapa miljörapporter som tilldelas restaurangcheferna. Detta blir 

då ett incitamentsverktyg för att utföra arbetet mer miljövänligt. Max genomför också 

klimat- och miljöuppföljningar likt Scandic, Cederroth och Folksam där framtagning 

görs av interna controllers. Att mäta och utvärdera mål som är utformade utifrån 

strategin är viktigt eftersom det som mäts också är det som genomförs och det uppmätta 

är det som utvärderas (Anthony & Govindarajan, 2007). Detta kan då kopplas till att 

utvärdering och mätning bör förankras olika beroende på var i organisationen 
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förändringar initieras, eftersom den som påverkar vad som görs bör vara den som ska 

involveras i mätnings- och utvärderingsprocessen. I företag med centralt styrda 

aktiviteter kommer involveringen av enheternas medvetenhet om prestationer inte vara 

lika viktiga eftersom dessa ändå har väldigt begränsat handlingsutrymme. Syftet med 

mätning och utvärdering blir då mer för att förändra centralt uppsatta regler och bör då 

involvera personer som påverkar regelsättningen. I organisationer med mer 

decentraliserad struktur kommer involvering av enheterna att ha en större påverkan på 

utfallet. Större medvetenhet om enhetens miljöresultat underlättar enhetens 

förbättringsarbete. Det framgår av litteraturen att forskare anser att CSR bör utvärderas 

utifrån företagets intressenter, eftersom företagen eftersträvar legitimitet i samhället de 

verkar (Turker, 2009; Pérez & del Bosque, 2013; Martinéz et. al., 2013). Detta bör vara 

bakgrunden till de undersökta företagens olika val av mätningar. Cederroth fokuserar 

exempelvis på svinn inom produktionen, vilket inte är aktuellt att lägga fokus på för 

icke producerande företag som exempelvis Scandic. Detta innebär att företag bör lägga 

fokus på att mäta och utvärdera de aktiviteter som har störst påverkan på intressenterna 

eftersom det är detta som uppmärksammas och påverkar legitimiteten. Detta går i linje 

med Porter och Kramer (2006) som beskriver att CSR-aktiviteter ska rankas och endast 

utföra de aktiviteter som har stört påverkan på samhälle och företag, vilket bygger på 

samma resonemang som att mäta och utvärdera de aktiviteter som påverkar 

intressenterna mest.  

 

Vad gäller fysiska kontrollbesök är det endast Max som genomför detta för att 

säkerställa att det som meddelas inom miljöarbetet verkligen genomförs inom den 

interna verksamheten. Scandic genomför detta för att säkerställa frukostarna, men detta 

är bara en liten del av miljöarbetet. I övrigt genomför varje hotell inom Scandic en ”Self 

Audits” med jämna mellanrum. Detta är dock ingen information som säkerställs att den 

uppfylls, vilket innebär att det finns utrymme för hotellen att själva forma svar som i 

praktiken inte stämmer. Cederroth, Folksam och Apotek Hjärtat arbetar inte med 

kontrollbesök för att säkerställa att det som förmedlas genomförs. Uppenbarligen 

uppmärksammar och kräver inte intressenter detta ännu, men i framtiden kan detta bli 

ett viktigt fokus. Scandic belyser att granskning av vad som meddelas inom miljöarbetet 

behöver införas framöver och framförallt om de blir börsintroducerade, eftersom det då 

inte räcker med tillit till medarbetare. Sammantaget kan det fastslås att miljöåtgärder 

ska mätas och utvärderas utifrån intressenternas krav. Vad gäller granskning och 
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säkerställning att detta verkligen genomförs bör utvärderas i det enskilda fallet. Då 

intressenterna kräver detta bör granskningskontroller genomföras.  

 

Inom sociala insatser genomför alla företag utom Max medarbetarundersökningar för att 

kontrollera personalens trivsel. Vad dessa undersökningar behandlar är olika mellan 

företagen och detta framgår vid jämförelse mellan Scandic, Folksam och Apotek 

Hjärtat, som var de företagen som specificerade vilka områden 

medarbetarundersökningarna berörde. Scandics fokus ligger främst på den fysiska 

arbetsmiljön, befogenheter att fatta egna beslut och upplevelser av närmsta chef och 

ledning. Folksams medarbetarundersökning fokuserar till skillnad från Scandic mer på 

mångfald, jämställdhet, rättighet och säkerhet, vilket indikerar ett större fokus på etiska 

aspekter. Slutligen är Apotek Hjärtats fokus inom diskriminering, trivsel och personlig 

utveckling, vilket är en skillnad mot Folksam och Scandic. Att de undersökta företagen 

fokuserar på olika aspekter i deras medarbetarundersökningar kan förklaras genom att 

mätning av CSR-insatser ska kopplas mot intressenterna (Turker, 2009; Pérez & del 

Bosque, 2013; Martinéz et. al., 2013). Detta stärks vidare av Scandic som beskriver att 

det som är mest aktuellt i samhället är det de fokuserar på. Det anses därför naturligt att 

mäta och utvärdera det som uppmärksammas mest i samhället i syfte att förbättra detta. 

Apotek Hjärtat undersöker medarbetares attityder kopplat till personlig utveckling inom 

företaget. Läkemedelsbranschen anses vara en kunskapsbransch där personalens 

kunskap kopplat till läkemedel är en viktig del i företagsstrategin. Eftersom Porter och 

Kramer (2006) skriver att företags arbete med CSR ska ta sin utgångspunkt i 

verksamhetsstrategin kan detta förklara varför Apotek Hjärtat väljer att utvärdera den 

personliga utvecklingen inom ramen för medarbetarundersökningarna. Detta är 

ytterligare ett bevis för att utformningen av medarbetarundersökningarna är 

kontextspecifika. Oavsett om de undersökta företagen utformar 

medarbetarunderökningarna olika kan det fastlås utifrån ”best practice” att 

medarbetarundersökningar är ett bra sätt att utvärdera måluppfyllnaden inom sociala 

frågor, eftersom fyra av fem företag använder detta. Kronstam (2002) stärker detta 

genom att belysa att personalenkäter är ett bra utvärderingsverktyg för uppsatta mål 

inom området. Anledningen till att Max inte använder medarbetarundersökningar kan 

var för att de inte sätter upp konkreta mål inom sociala frågor, vilket resulterar i att de 

inte kan utvärdera måluppfyllnad, de arbetar istället mot ständiga förbättringar. Däremot 

hade medarbetarundersökningar kunnat användas i utvärderingssyfte, eftersom utfallet 
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av en medarbetarundersökning kan jämföras med tidigare genomförda. Vidare 

utvärderar inget av de undersökta företagen dessa frågor inom ekonomiska 

implikationer och detta beror förmodligen på att detta är komplicerat (Epstein & 

Buhovac, 2014). Vidare använder Scandic ”Self Audits” som varje hotell får fylla i 

kontinuerligt. Inget av de andra undersökta företagen använder detta och det finner 

heller inte stöd i framtagen teori och kommer därför inte att inkluderas i ramverket. 

Detsamma gäller Cederroth som är det enda företaget som utvärderar antal olyckor på 

arbetsplatsen. Detta finner stöd i teorin då Borglund et. al., (2012) beskriver antal 

olyckor som ett mätetal som kan kopplas till utvärdering av uppsatta mål. Detta kommer 

däremot inte inkluderas i ramverket eftersom det anses vara en kontextspecifik insats 

kopplat till Cederroths produktionsverksamhet, liknande produktionsverksamhet 

existerar inte i de andra undersökta företagen. Således är detta en utvärdering som 

endast är legitim i det enskilda fallet, vilket varje enskilt företag måste utvärdera utifrån 

intressenterna (Turker, 2009; Pérez & del Bosque, 2013; Martinéz et. al., 2013). 

Slutligen kommer inte Apotek Hjärtats ”Mystery Shoppers” att inkluderas i ramverket, 

eftersom detta är riktat mot kundservice och berör därför inte fokus för denna uppsats.  

 

Certifieringar 

Av de undersökta företagen använder alla förutom Max externa certifieringar alternativt 

internt framtagna policydokument som styr CSR-arbetet. ISO 14001 syftar till att 

utveckla, implementera, underhålla och förbättra ett miljöledningssystem i företag (ISO, 

2004). ISO 14001 kan appliceras på alla företag (ibid), även om varje företag i teorin 

utformar miljöledningssystem efter den egna organisationen varför dessa system i stor 

utsträckning varierar från företag till företag (Vaiskunaite, 2009). Genom att arbeta 

utifrån denna certifiering kan miljöstyrningen underlättas i företag genom att ISO 14001 

appliceras på de miljöaspekter det specifika företaget kan påverka (ibid; Borglund et. 

al., 2012). De undersökta företagen som använder sig av ISO 14001 är Apotek Hjärtat 

och Cederroth. Scandic använder Svanenmärkning som en extern certifiering för att 

styra organisationen mot de uppsatta målen. Denna certifiering syftar inte till att 

utveckla ett miljöledningssystem, utan fungerar genom att produkter, och i Scandics fall 

hotellen, miljömärks (Svanen, 2015). I Scandics fall fungerar därför Svanenmärkningen 

som ett styrverktyg då det finns ett incitament för de anställda att uppnå certifieringen 

genom stärkta konkurrensfördelar. Folksam använder sig inte av någon extern 

certifiering utan arbetar med policydokument med uppställda krav. Dessa 

policydokument kan hända är bättre än ISO 14001 eller Svanenmärkning, däremot 
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resulterar avsaknaden av en externt framtagen certifiering i att Folksam inte lika tydligt 

kan kommunicera ut till sina intressenter vad deras CSR-arbete bygger på. Anledningen 

till att Max inte använder sig av externa certifieringar kopplat till miljö kan bero på att 

de till 99 % är toppstyrda kopplat till miljöaspekterna, vilket bör resultera i att 

miljöaspekterna är enkla att styra och utvärdera relativt sett mot de andra företagen. 

Vidare uttrycker Max att de är aktiva på sociala medier, varför en certifiering kan 

upplevas som onödig. Däremot med stöd i teorin och i empirin samt med målet att 

underlätta arbetet med, och kommuniceringen av CSR-arbetet och därmed uppnå 

legitimitet (Lai et. al., 2010; Chernev & Blair 2015) föreslås att extern certifiering ska 

ingå i ramverket.      

 

5.3 Förändringsprocess 

Alla undersökta företagen beskriver att förändringar inom CSR-arbetet ska genomföras 

successivt och försiktigt. Förändring av CSR-aktiviteter uppkommer med jämna 

mellanrum och kan utifrån företagens beskrivning handla om omvärldsförändringar, 

förändringar av intressenters förväntningar eller att mått och utvärderingar av CSR-

aktiviteter påvisar att önskade nivåer inte uppnåtts. Detta ligger i linje med Sheehy 

(2014) som skriver att CSR förändras över tid och detta innebär att företag måste 

anpassa värdefilosofin efter förändringar i omvärlden (Kronstam, 2002). För att 

lokalisera dessa förändringar fokuserar samtliga undersökta företag på 

intressentdialoger, där fokus ligger på de intressenter som påverkar företagens 

verksamhet mest. Detta ligger i linje med Pedersen (2006) som argumenterar för att det 

är osannolikt att företag tar hänsyn till samtliga intressenter. Samtliga företag beskriver 

att ägarna och kunderna (främst storkunder) är två av de viktigaste intressenterna att 

föra dialog med. Folksam har en speciell ägarstruktur och nämner att kunderna är den 

viktigaste intressenten, men eftersom Folksam är kundägt representerar kunderna även 

ägarna. Eftersom företagen nämner att intressenternas uppfattningar är viktiga att ta 

hänsyn till kommer dessa även vara viktiga att inkludera vid förändringsarbetet. Detta 

styrks genom Lee (2011) som beskriver att intressenter påverkar företagens CSR-

strategi. Legitimitet är en social konstruktion där handlingar hos utövaren 

överensstämmer eller antas överensstämma med normer och värderingar i samhället 

(Suchman, 1995). Eftersom normer och värderingar är det som styr intressenters 

uppfattningar kommer deras uppfattningar förändras med tiden (Deegan & Unerman, 

2011). Detta styrks genom att Scandic beskriver att deras arbete med CSR har 



  
 

108 

förändrats över tiden, Folksam håller sig uppdaterade via ett hållbarhetsråd och Apotek 

Hjärtat beskriver att intressenter har påverkat förändring av deras CSR-strategi. 

Eftersom de undersökta företagens arbete med förändring tar sin utgångspunkt i viktiga 

intressenter, skapar detta arbete legitimitet för företagen i enlighet med Suchman 

(1995). inom CSR eftersom de baserar förändringsarbetet på dialoger med 

intressenterna. Forskare menar att företag bör utvärdera CSR utifrån intressenternas 

intressen i syfte att skapa legitimitet (Turker, 2009; Pérez, 2013; Martinéz et. al., 2013). 

Denna utvärdering sker kontinuerligt i de undersökta företagen genom 

intressentdialoger. Detta är ett sätt att säkerställa att intressenternas uppfattningar som 

påverkar besluten är uppdaterade. Intressentfokus inom förändring hänger ihop med 

beslutstagandet inom CSR-arbetet som beskrevs inledningsvis i analysen. Av de 

undersökta företagen beskrev samtliga att ägarna är den viktigaste intressenten, vilket 

resulterar i att alla insatser ska skapa värde för företaget. Konsekvensen av att arbetet 

med CSR utgår från ägarna är att den ekonomiska dimensionen är betydande i 

förändringsprocessen, eftersom ägarna tar del av vinster. Detta ligger i linje med Vogel 

(2005) som skriver att företag främst arbetar med CSR utifrån ekonomiska incitament.  

 

Det interna arbetet med att besluta om förändringar utformas olika mellan de undersökta 

företagen som beskrivs i avsnitt 5.1 (Beslutsfattning), men strukturen är likvärdig 

eftersom alla företag utom Cederroth har ansvariga CSR-personer. Scandic har en CSR-

ansvarig som är ytterst ansvarig för att lokalisera förändringar och detta arbete sköts 

tillsammans med ett hållbarhetsråd.  Max har vidare en separat CSR-ansvarig och 

Apotek Hjärtat har en hållbarhetsansvarig medan övriga delar av CSR är uppdelade 

mellan vissa personer i ledningen på Apotek Hjärtat. Eftersom dessa personer är 

ansvariga för CSR-arbetet kan det också antas att de är ansvariga för förändringar inom 

CSR. Slutligen har Folksam en miljö- och klimatansvarig och tio stycken anställda som 

är ansvariga för förändringar inom CSR. Cederroth nämner vidare att de kommer att 

anställa en CSR-ansvarig, men exakt hur utformning kommer att se ut är numera oklart. 

Dock har Cederroth och Folksam en forskningsavdelning som lokaliserar ny teknologi. 

Detta bör vara viktigt i försäkringsbranschen och tillverkningsbranschen eftersom de 

omges av komplexa teknologiska system och maskiner. Forskningsavdelningar som 

fokuserar på CSR-vänliga lösningar kan utifrån de undersökta företagen antas vara 

företagsspecifikt, eftersom varken Max, Scandic eller Apotek Hjärtat har detta, vilket 

förmodligen beror på att restaurang-, hotell-, apoteksbranschen inte är teknologiskt 
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komplexa. Det kan fastlås att företag inom teknologiskt krävande branscher bör ha en 

forskningsavdelning som fokuserar på CSR-frågor. Vidare bör företag ha ansvariga/en 

ansvarig person för CSR-arbetet, som också är ansvariga för förändringar som sker 

inom ämnesområdet. Det kan annars vara svårt att lokalisera förändringar, eftersom 

CSR är ett komplext ämne som inkluderar många olika perspektiv, ämnesområden och 

ideologiska ståndpunkter som förändras över tiden (Sheehy, 2014). Utifrån företagens 

beskrivningar inom förändringsarbetet framgår det att samtliga företag arbetar proaktivt 

med att lokalisera förändringar. De undersökta företagens förändringsarbete kan 

beskrivas som ”Proactive”, eftersom samtliga företag anteciperar det sociala ansvaret 

kontra intressenterna och strävar efter en högre uppfyllnad än vad intressenterna kräver 

(Clarkson, 1995). Att de strävar efter en högre uppfyllnade än vad intressenterna kräver 

kan utläsas eftersom samtliga företag ständigt söker förbättringar inom CSR-arbetet.  

 

Sammanfattningsvis ska förändringsarbetet inom CSR utgå från en/flera CSR-ansvariga 

personer och förändringsarbetet ska utgå från en försiktig utgångspunkt för att minimera 

misstag, som också är förenade med onödiga kostnader. Vidare ska förändringsarbetet 

inom CSR utgå ifrån intressentdialoger, med reservation för att välja att lyssna på de 

viktigaste intressenterna (ägare och kunder framstår som två av de viktigaste i samtliga 

företag). Slutligen ska det genomföras proaktivt. Slutligen bör företag inom 

teknologiskt krävande branscher ha en forskningsavdelning som fokuserar på CSR-

frågor. 
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5.4 Ramverk  

Nedan presenteras ramverket som innehåller styrverktyg och styrtekniker som företag 

kan använda i syfte att underlätta styrningen av CSR-aktiviteter. Ramverket bygger på 

en pågående CSR-process innehållande tre delprocesser (beslutsprocess, 

processgenomförande och förändringsprocess). Inom varje box (delprocess) presenteras 

vilka styrverktyg och styrtekniker som är lämpliga inom varje delprocess. 

Beslutsprocessen speglar beslut kring förändring av befintliga CSR-aktiviteter eller 

beslut om nya CSR-aktiviteter. Processgenomförandet speglar det pågående arbetet med 

redan beslutade CSR-aktiviteter. Slutligen representerar förändringsprocessen en 

pågående process att eftersträva förbättring av befintliga aktiveteter eller lokalisering av 

nya CSR-aktiveteter. Intressentdimensionen och den ekonomiska dimensionen har en 

direkt inverkan på beslutsprocessen, vilket innebär att dessa dimensioner indirekt 

kommer att påverka utformningen av processgenomförandet och förändringsprocessen. 

Ramverket ska ses som ett fortlöpande CSR-arbete, vilket innebär att det kan appliceras 

på alla företag oavsett om företaget redan arbetar med CSR eller ska implementera nya 

aktiviteter.  
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Figur 10 Ramverk  

  Beslutsprocess (miljö & socialt) 
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Beslutsprocess 

 

 Integration av CSR-strategi och verksamhetsstrategi: CSR-strategin bör anpassas efter 

verksamhetsstrategin och inte tvärt om. 

 Ekonomiska krav: Företag bör utvärdera ekonomiska implikationer av tilltänkt CSR-insats innan 

beslut av införande. Vilka krav som ställs bör utvärderas i det enskilda fallet. 

 Brukstest: Brukstester bör genomföras av större miljöinsatser innan dessa implementeras i hela 

verksamheten.  

 Centraliserad beslutsfattning: Ledningen bör ha ett stort inflytande vid beslut om nya eller 

förändrade CSR-insatser. Mindre beslut kan dock tas på enhetsnivå. 

 Intressentanalys: Företag bör föra dialog med utvalda intressenter. Valet av intressenter bör utgå 

från företagets förhållande med intressenterna. 

Processgenomförande 

 

 Informationsflöde: 
- Uppförandekoder:  Uppförandekod bör framtas i syfte att påverka kulturen. 

- Kunskapsdelgivning: Kunskapsdelgivning kopplat till miljö bör endast utföras om mätning och 

utvärdering av dessa aktiviteter är svårt att genomföra. Företag bör använda utbildningar, 

informationstillfällen och digitalt baserad informationsdelgivning kopplat till 

kunskapsdelgivning inom sociala frågor. Dessa bör utformas utifrån företagets värdegrund, 

personalstruktur och omvärldssituation.   

 Leverantörskrav: Företag bör ställa krav på leverantörer kring deras CSR-arbete. Dessa bör 

vidare mätas och utvärderas utefter intressenternas intressen.  

 Mäta & Utvärdera CSR: Miljöarbetet bör mätas och utvärderas och vad som mäts och utvärderas 

ska baseras på intressenternas intressen. Bland sociala aktiviteter bör endast 

medarbetarundersökningar genomföras.  

 Certifiering: Företag bör använda extern certifiering eftersom detta underlättar 

kommunikationen med intressenterna.  

 

Förändringsprocess 

 

 Små kontinuerliga förändringar: Företagen bör eftersträva små kontinuerliga förändringar inom 

CSR för att minska risken för eventuella misstag.  

 CSR-ansvarig/ansvariga: Förändringsarbetet bör utgå från en eller flera CSR-ansvariga 

personer.  

 Intressentdialog: Vilka förändringar som ska genomföras bör utgå från intressentdialoger.  

 Forskning i teknologiskt krävande företag: Företag inom teknologiskt krävande branscher bör ha 

en forskningsavdelning som fokuserar på CSR-frågor.   

 Proaktivt CSR-arbete: Företag bör arbeta proaktivt med att lokalisera förändringar inom CSR. 
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6. Slutsats och implikationer 
 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att analysera hur framgångsrika CSR-användande företag 

verksamma i Sverige har utformat CSR-arbetet. Utifrån denna information skulle ett 

ramverk skapas innehållande styrverktyg och styrtekniker för att underlätta företags 

arbete med att styra CSR-insatser. 

 

Utifrån teori, empiri och analys har vi kommit fram till att de viktigaste intressenterna 

och den ekonomiska dimensionen är betydelsefulla vid utformning av CSR-arbete. Den 

ekonomiska dimensionen har en påtaglig inverkan på företags fortlevnad. Samtliga av 

de studerade företagen belyser att den ekonomiska dimensionen är viktig eftersom 

lönsamhet är ett krav vid CSR-arbete. De viktigaste intressenterna är betydelsefulla för 

att företag ska kunna bedriva verksamhet. Dessa två delar är speciellt betydelsefulla 

eftersom de påverkar olika processer i företag kopplat till CSR-arbete. Processen som 

direkt påverkas vid styrning av CSR i företag är beslutsprocessen och därmed indirekt 

genomförandeprocessen och förändringsprocessen, eftersom dessa processer är 

sammanlänkade. En väl genomförd styrning leder till väl genomförda CSR-aktiviteter. 

När dessa aktiviteter genomförs väl kommer det leda till att både slutmålet med CSR-

aktiviteterna uppnås och även att resurserna för att nå detta mål kommer användas på ett 

adekvat sätt. Om dessa CSR-aktiviteter genomförs på ett bra sätt kommer de viktigaste 

intressenternas intressen att tillfredställas. Detta eftersom legitimitet uppnås genom att 

företag uppfyller det sociala kontraktet. Väl genomförda CSR-aktiviteter kommer även 

gynna den ekonomiska dimensionen då de ekonomiska resurserna används på ett 

adekvat sätt, eftersom lönsamhet är ett krav vid beslut. Därmed kan vi dra slutsatsen om 

att ramverket innehållande styrverktyg och styrtekniker vid rätt användning, kommer 

underlätta företags styrning av CSR i syfte att tillfredsställa den ekonomiska 

dimensionen och de viktigaste intressenterna. När den ekonomiska dimensionen och de 

viktigaste intressenternas intressen uppfylls kan företags legitimitet bibehållas eller 

förbättras, men det som anses legitimt i dagsläget kan förändras och därför måste 

företagen agera proaktivt eftersom CSR är föränderligt.  
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6.2 Implikationer 

 

Denna studies ramverk bidrar till en fördjupad teoretisk förståelse för vilka styrverktyg 

och styrtekniker som används i företag verksamma i Sverige, vilket kan underlätta 

framtida forskning inom styrning av CSR, som idag är bristfällig. Ramverket bidrar 

med en utgångspunkt för hur företag generellt bör utforma grunden för styrningen och 

skapar då en ansats för fördjupad forskning inom vissa specifika delar av ramverket. Det 

kan också utgöra grunden för forskning och framtagande av specifika ramverk för 

styrning inom specifika branscher som då kan innehålla djupare branschspecifika 

beskrivningar om hur dessa verktyg och aktiviteter bör utformas. 

 

Ramverket, utvecklat genom framgångsrika företags CSR-arbete och existerande 

teorier, kan bidra med en utgångspunkt för att styra CSR-arbetet i företag. Om företag 

använder vårt ramverk kommer deras arbete med att styra CSR-arbetet underlättas 

eftersom ramverket innehåller styrverktyg och styrtekniker som visats framgångsrika. 

Detta leder till att företag som använder vårt ramverk kan förbättra sin legitimitet och 

lönsamhet. Detta ramverk är främst användbart för beslutsfattare. För dessa individer 

kommer ramverket bidra med kunskap om vilka tekniker och verktyg som är lämpliga 

för att styra sitt CSR-arbete. Dessa beslutsfattare får även en ökad förståelse för hur de 

olika delarna i ramverket sammankopplas. Den ökade förståelsen kan leda till mer 

optimala beslut vilket kan gynna företaget och dess viktigaste intressenter.  

 

Ramverket kan få en positiv inverkan på samhällets välfärd. Samhället består av olika 

individer som har olika värderingar och uppfattningar. Dessa individer påverkas av 

olika aktiviteter som är kopplade till företags verksamhet. Företags verksamhet behöver 

uppfylla värderingar och uppfattningar för att uppnå legitimitet. Detta medför 

påtryckningar på företag att handla ansvarsfullt. Ett sätt att ta ansvar för företag är 

genom arbetet med CSR. För att detta arbete ska lyckas måste företag säkerställa att 

CSR-aktiviteterna utförs effektivt. Ett effektivt CSR-arbete bör leda till att nivån på 

ansvarstagandet ökar. Ett ökat aggregerat ansvarstagande kommer således förbättra 

samhällets välfärd. Genom att underlätta för företag att styra CSR-arbetet kan detta leda 

till att fler företag intresserar sig för CSR, vilket kan leda till ett ökat ansvarstagande för 

företag som verkar i samhället.   
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6.3 Begränsningar  

 

Studiens empiriska förankring bygger främst på intervjuer med CSR-ansvariga personer 

på företagen. Detta kan innebära en viss förvrängning av verkligheten eftersom det inte 

kunnat fastslås att alla deras uttalanden verkligen stämmer. Det utkristalliserades då det 

framkom att flera av initiativen och besluten kopplat till styrning av CSR sker centralt. 

Effekten av detta blev att intervjuer med operationella chefer inte bidrog med att 

säkerställa CSR-ansvarigas uttalanden i önskad grad. Vidare är en begränsning att vi 

endast studerat fem företag. Detta eftersom det finns en risk att dessa företag inte är 

representativa för alla företag.    

 

Utgångspunkten i Otleys (1999) ramverk som är anpassat efter analys av 

ekonomistyrning har fått en inverkan på vilka delar som inkluderats i vårt ramverk. 

Detta innebär att detta inte är optimerat för styrning av CSR. Detta kan ha påverkat att 

aspekter som har en inverkan på styrning av CSR har förbisetts. Utöver Otleys ramverk 

användes teorier kopplat till kulturstyrning. Detta är en begränsning eftersom vi enbart 

använt två aspekter av verksamhetsstyrning och enligt Anthony et. al., (2014) finns det 

fyra aspekter. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om den information som CSR-ansvarig 

delger speglar verkligheten. För att göra detta kan fler beslutsfattare och intressenter 

tillfrågas. Detta bör leda till att det går att bekräfta korrektheten av CSR-ansvarigas 

uttalanden.  Forskare kan även genomföra en statistisk undersökning för att bekräfta 

validiteten i ramverket.  

 

Ett vidare förslag på forskning är att genomföra liknande studier, men med andra 

ramverk som utgångspunkt i syfte att studera om det finns andra aspekter som påverkar 

styrning av CSR-arbete. Intressanta aspekter att studera kan vara Human Resource 

Management och organisationsstruktur och dess inverkan på styrning av CSR, eftersom 

dessa aspekter exkluderades i denna studie, men är aspekter inom verksamhetsstyrning 

enligt Anthony et. al., (2014).  
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga A: Intervjuguide 

Övergripande om CSR-arbetet 

1. Vad innebär CSR för ert företag? 

2. Hur har ni hamnat där ni är idag? (Historisk utveckling) 

3. Vad har gått fel på vägen som ni har lärt er av? 

- Vad skulle ni gjort annorlunda om ni fick börja om idag? 

 

4. Vad är den största utmaningen med att arbeta med CSR? 

5. Hur har ni lyckats bli så framgångsrika inom CSR? 

6. Hur håller ni er uppdaterade kring förändringar som sker inom CSR? 

7. Hur anpassar ni er efter dessa förändringar?  Hur går processen till för att 

förändra organisationen kopplat till förändringar i CSR? 

8. Hur fungerar informationsflödet i er organisation kopplat till CSR? 

9. Hur prioriterar ni mellan olika CSR-frågor? Vad är viktigast för er inom CSR? 

10. Varför har ni valt att arbeta med just dessa CSR initiativ och inte andra? 

- Hur går processen till och vilka riktlinjer ställs upp vid valet av initiativ? 

11. Hur styr ni CSR-arbetet för att det ska synkroniseras med den övergripande 

företagsstrategin? 

12. Hur arbetar ni för att skapa värde för både företaget och CSR intressenter? 

13. På vilket sätt är era CSR insatser integrerade med övergripande företagsstrategi? 

Hur lokaliserar/identifierar ni denna koppling? 

14. Hur håller ni er uppdaterade till ny teknik för att arbeta proaktivt? 

15. Arbetar ni med att styra externa aktörer som exempelvis leverantörer att arbeta 

med CSR? 

- Ställer ni minimikrav på dessa? 

- Utvärderar ni dessa externa aktörer? 

Miljö 

1. Vad styr vad ni arbetar med inom miljö? 

-  Hur tas besluten om att genomföra ett visst miljöinitiativ? 

- Vilka är de största utmaningarna inom området miljö ur ett 

styrningsperspektiv? 



  
 

II 

- Vilka är och hur fastställs målen för era insatser kopplat till miljö och 

hållbarhet? 

 

2. Vem sätter upp dessa miljömål? 

3. Hur och av vem styrs verksamheten för att uppnå dessa miljömål? 

4. Används några verktyg för att utvärdera om dessa mål uppfyllts? 

5. Hur styr ni den operationella verksamheten att arbeta med och implementera 

miljöprestationer? 

6. Vilka incitament finns för era anställda att arbeta miljövänligt? (Målkongruens) 

7. Testar ni nya miljöinsatser innan de implementeras fullt ut? 

8. Vad är det svåraste med att hålla en hög miljöstandard ur ett 

styrningsperspektiv? 

Sociala 

1. Vilka sociala frågor arbetar ni med? 

2. Hur arbetar ni för att förbättra trivseln för de anställda? 

- På vilka sätt arbetar ni för att utveckla personalen? 

- Hur arbetar ni för att motverka diskriminering? 

- Arbetar ni mot en ökad mångfald? 

 

3. Hur utvärderar ni dessa prestationer? 

4. Arbetar ni med att förbättra samhällsbehov och problem utanför er organisation? 

- Hur styrs och utvärderas dessa? (styrning och utvärdering) 

 

Ekonomiskt 

1. Har ni märkt av någon lönsamhetspåverkan av ert CSR-arbete? 

2. Har ni några ekonomiska styrmedel kopplade till ert CSR-arbete? 

3. Har ni några ekonomiska mål kopplat till era CSR-insatser? 

4. Utvärderas era CSR-insatser ur ett ekonomiskt perspektiv? 

5. Upplever ni CSR-arbetet som en ekonomisk konkurrensfördel? 

6. Hur bedömer ni om en CSR-aktivitet är godkänd ur ett ekonomiskt perspektiv? 

Intressenter 

1. Vilka är intressenterna inom miljöarbetet, det sociala arbetet och det 

ekonomiska? 



  
 

III 

2. Fokuserar ni mer på vissa intressenter än andra i ert arbete med CSR? 

3. Hur väljer ni vilka intressenter som ska fokuseras på? 

4. Hur kommunicerar ni med era intressenter? 

5. Hur balanserar ni era insatser kopplat till dessa intressenter? 

 

  



  
 

IV 

Bilaga B: Intervjuguide operationell nivå 

 

Övergripande 

1. Vad är den största utmaningen med att arbeta med CSR? 

2. Hur påverkar CSR ditt dagliga arbete? 

3. Hur styrs implementeringsprocessen av nya eller förändrade CSR-insatser? 

- Hur går beslutsprocessen till? 

- Hur förmedlas detta till personalen? 

- Hur går informationsflödet i er organisation till kopplat till CSR? 

4. Hur prioriterar du mellan olika CSR-frågor? Vad är viktigast? 

- Hur arbetar ni för att skapa värde för både företaget och intressenterna? 

5. Hur styr du CSR-arbetet och synkroniseras detta med den övergripande 

verksamhetsstrategin? 

6. Vem ställer krav på leverantörerna? 

7. Upplever du några målkonflikter kopplat till ert arbete med CSR? 

Miljö 

1. Vilka mål finns? 

2. Vem beslutar att arbeta med dessa miljömål? 

3. Vilka är de största utmaningarna inom området miljö ur ett styrningsperspektiv? 

4. Hur och av vem styrs verksamheten för att uppnå dessa miljömål?   

5. Vilka incitament finns för er på operationellnivå att arbeta med dessa miljömål? 

6. Hur utvärderas era miljömål? 

7. Ställs det krav uppifrån att arbeta med miljö och på vilket sätt? 

Sociala  

1. Vilka mål finns inom det sociala området? 

2. Vem beslutar att arbeta med dessa mål? 

3. Hur utvärderas dessa mål? 

4. På vilka sätt arbetar ni för att utveckla personalen? 

5. Hur arbetar ni för att motverka diskriminering? 

6. Arbetar ni mot en ökad mångfald? 

7. Hur och av vem styrs verksamheten för att uppnå dessa sociala mål? 

8. Vilka incitament finns för er på operationellnivå att arbete med dessa sociala 

mål? 

9. Ställs det krav uppifrån att arbeta med sociala frågor och på vilket sätt? 



  
 

V 

 

Ekonomi 

1. Har ni några ekonomiska styrmedel kopplade till ert CSR-arbete? 

2. Har ni några ekonomiska mål kopplat till era CSR-insatser? 

3. Utvärderas era CSR-insatser ur ett ekonomiskt perspektiv? 

4. Upplever ni CSR-arbetet som en ekonomisk konkurrensfördel? 

5. Hur bedömer ni om en CSR-aktivitet är godkänd ur ett ekonomiskt perspektiv? 

Intressenter 

1. Fokuserar ni mer på vissa intressentgrupper än andra i ert CSR-arbete? 

2. Vad är anledningen till att dessa prioriteras?  

3. Hur kommunicerar ni med era intressenter kopplat till CSR? (ej 

marknadsföringsmässigt utan hur dialogen förs?) 

  


